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دی ماه سال 96 نزدیک به یکصد شهر کوچک و بزرگ کشورمان شاهد اعتراض جمعی بخشی از مردم با مطالباتی اقتصادی و سیاسی و 
شعارهایی تندتر از حرکات پیشین بود� این موج اعتراضی با کشته شدن عده ای در خیابان و زندان و بازداشت تعداد زیادی از افراد در نقاط 

مختلف کشور در ظاهر مهار گردید�
توان گذشت  که  واقعیت نمی  این  از  اما  بود�  اعتراضات متفاوت و گاه متضاد  این  با  برخورد صاحبان نظران و جریانات مختلف سیاسی 

گستردگی جغرافیایی و  بخشی از شعارها برای بسیاری تازگی داشت و حتی غافلگیر کننده بود�
این اعتراضات به مباحث زیادی در محافل سیاسی و فکری و حتی آکادمیک کشور دامن زد که همچنان ادامه دارد� با توجه به بسیاری از 
نظرات اندیشمندان و فعاالن سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور به نظر می رسد باید این اتفاق را بسیار جدی گرفت و مورد ارزیابی 
دقیق و عمیق قرار داد� به گمان بسیاری از  صاحب نظران، علیرغم همه تفاوت دیدگاه هایی که با یکدیگر دارند، این رخداد، تازه آغاز یک 

حرکت است نه پایان آن�
بر همین اساس شورای دبیران نشریه میهن پرونده شماره بیستم خود، که دومین شماره از سومین سال انتشار میهن است، را به مسئله 

»ایران« پس از دی ماه 96 اختصاص داده است�
ما در این پرونده به دنبال این هستیم تا عالوه بر کاوش در باره علل و ماهیت؛ روند و آینده این اعتراضات، بررسی کنیم که تاثیر رخدادهای 
اعتراضی دی ماه 96 بر الف- حکومت و دولت ایران، ب- جریانات مختلف سیاسی و جامعه مدنی کشور، پ- اقشار مختلف مردم  و باالخره 
ت-افکار عمومی و  فضای بین الملل چیست؟ همچنین بررسی کنیم که آیا موج یا امواج دیگری در راه است؟ بدون این تحلیل ها و بررسی 
ها، جریانات سیاسی و مدنی از امواج اجتماعی جا خواهند ماند و آن امواج نیز از این سرمایه اجتماعی و انباشت تجربه بی بهره خواهند شد� 

خسارتی دوجانبه که هر دو به ضرر ایران و منافع ملی آن خواهد بود�
در باره اهمیت موضوع این پرونده باید تاکید کنیم که هر چند در گذشته نیز کنش های اعتراضی مختلفی در ایران اتفاق افتاده است، از 
اعتراضات اسالمشهر و شیراز و مشهد و قزوین و …، تا اعتراضات ۷۸ و در وسیع ترین شکل آن در سال ۸۸؛ اما همزمانی و گستردگی اعتراضات 
دی ماه آن را به پدیده ای استثنائی تبدیل کرده است� طی این رخداد جامعه ایران یک بار دیگرنشان داد که ظرفیت و پتانسیل اعتراضات وسیع 

و حادی را دارد� جامعه ای که در کنش های مختلف و متنوع اش همیشه باعث غافلگیری همگان شده است�
بدین ترتیب اهمیت این اعتراضات تا آنجاست که باید کاوید در چشم انداز آینده این رخداد به کدام سمت خواهد رفت: تداوم یا خاموشی؟ 
آیا قابل مهار و سرکوب است یا قابل استمرار و گسترش؟ و در صورت گسترش به چه فرجامی خواهد انجامید؟ آیا سرعت گسترش آن اعتراضات 
اجتماعی سریع تر یا کندتر از روند شکل گیری یک اپوزیسیون دموکراسی خواه و ملی است؟ و درصورت سرکوب شدید این اعتراضات، مطالبات 
زمین مانده و خشم فروخفته اقشار محروم  چه آینده ای را رقم خواهد زد؟ و باالخره مجموعه این کنش و واکنش ها ایران را به سمت یک 

تحول اجتماعی پیش می برد یا نوعی فروپاشی؟
امیدواریم این پرونده با پاسخ به بخشی از این پرسشها و دغدغه ها، قدمی در راه تحلیل و تبیین مسائل راهبردی کنونی ایران عزیزمان برداشته 

باشد� شورای دبیران میهن از همه صاحب نظرانی که در این شماره با ما همکاری کرده اند سپاسگزار است�
شورای دبیران نشریه میهن

جواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی

سرسخن
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شاید شاهِ ایران تنها کسی بود که طی نیم قرن اخیر 
(هر چند دیر) اعتراف کرد که صدای اعتراض مردم را 
شنید! تا پیش از آن نه تنها منکر بحران و اعتراض بود 
وطنم«  برای  »مأموریت  کتاب  در  خود  چنانکه  بلکه 
آن  و  می داد  نسبت  اندکی  افراد  به  را  اعتراض  نوشت 
را نشانه وجود آزادی می دانست:»گاھی از دھان یکی 
از افراد ملت صدائی بلند می شود که می گوید در ایران 
آزادی وجود ندارد� ولی همین عبارت که بدون ترس از 
وجود  بر  قاطعی  اظهار شده خوددلیل  آزادانه  مجازاِت 

آزادی است«�
گرفت  باال  لیبی  در  اعتراضات  وقتی  اخیر  دهه  در 
َزنکه«  َزنکه  بیت!  »بیت  معروِف  سخنرانِی  در  قذافی 
»موش های  از  را  کشور  خانه ی  به  خانه  کرد  تهدید 
بن علی  مصر،  و  تونس  در  می کند!  پاکسازی  مخالف« 
و مبارک بی آنکه به شنیدِن صدای مردم اعتراف کنند 
روزها  همان  شدند،  کناره گیری  به  مجبور  سکوت  در 
بشار أسد در مصاحبه با وال استریت ژورنال گفت »این 
وضعیت به سوریه نمی رسد زیرا در پنج دهه حکومِت 
حزب بعث، رابطه محکمی میان مردم و حکومت وجود 
داشته و هیچ نارضایتی عمومی وجود ندارد«! (3۱ ژانویه 
20۱۱) آن روزها سوریه بیش از دوهزار زندانی سیاسی 
داشت و تنها دو ماه بعد از این مصاحبه، مردم »درعا« به 
خیابان ریختند و اعتراض ها شهر به شهر رفت تا نوبت به 

“بازی با برگ تروریسم” رسید�
در بحرین، حکومِت آل خلیفه، رهبر مخالفان (شیخ 
عیسی قاسم) را حصر خانگی کرد و پس از قتل و حبس 
پاره ای از معترضان اعالم کرد که ایران پشت تمام این 
اعتراض هاست؛ یعنی تکرار همان اتهاِم کهنه و تاریخِی 
»توطئه ی دشمن« که در موارد مشابه مطرح می شود� 
در اعتراضات سال ۸۸ ایران نیز آیت اهلل خامنه ای نخست 
را به »خون و خشونت« تهدید کرد  میلیونها معترض 
نخواهند  بخواهند چه  اعتراضات »چه  رهبران  و گفت 
(نمازجمعه ی  خشونت هایند«؛  و  خون ها  مسئول 
و  خواند  »فتنه گر«  را  معترضان  سپس  29خرداد۸۸) 
بعد از پیروزی نامزِد مورد حمایت اصالح طلبان در سال 
به فتنه اضافه شد! سرانجام در  اتهام »نفوذ« هم   ،92
نزدیک  اسالمی  جمهوری  رهبر   96 دی ماه  اعتراضات 

اعتراضات  از  پس  40روز  به 
زمینه ها،  همه   »در  گفت: 
در  اما  افتاده  اتفاق  پیشرفت 
زمینه  عدالت باید کار کنیم و 
باید از مردم و خدا عذرخواهی 
کنیم«� (29بهمن 96) رسانه ها 
به  را  جمله  این  تحلیلگران  و 
اعالم  و  بحران  پذیرش  معنای 
تفسیر  رهبری  از سوی  اعتذار 
سخنرانی های  اما  کردند 
مختلف او نشان می دهد مطلقا 
نبوده  چیزی  چنین  منظورش 

است:
یک: انکار مردم

پیش از هر چیز، رهبر جمهوری اسالمی در همین 
توضیح  را  مردم  از  منظورش  بهمن ماه   29 سخنرانی 
همان  مردم  هستند؟  کسانی   چه  »مردم  گفت:  و  داد 
به  را  بهمن  بیست ودّوم  حماسه ی  که  هستند  کسانی 
وجود می آورند؛ مردم اینها هستند� اگر میخواهید حرف 
مردم را بفهمید، گوش کنید ببینید اینها چه میگویند� 
تعدادی  آنکه یک  از  بعد  آن کسانی هستند که  مردم 
اغتشاشگر وارد میدان میشوند، اگر هم اعتراضی داشتند، 
به مجّردی که می بینند شعار اغتشاشگر را، خودشان را 
کنار میکشند� بعد در روز نهم دی می آیند در میدان 
شعار خودشان را میدهند� مردم اینها هستند؛ اشتباهی 
نگیرند مردم را«� همین کافی بود تا نشان دهد او برای 
سایر اصناف مردم نه تنها ارزشی قائل نیست بلکه حتی 

وجودشان را انکار می کند�
دو: قرائِت »شُتر«ی از اعتراضات

دو ماه پس از اعتراضات دی ماه (۱۷اسفند 96) آن را 
به »اتاق فکر دشمن« نسبت داد و با اشاره به مثِل »شتر 
در خواب بیند پنبه دانه« آن را نتیجه ی »غلط زیادی 

دشمن« خواند و گفت:
قول خودشان  به  این،  از  قبل  ماه  »در همین چند 
هم  ُدور  ویژه-  فکری  گروه های  فکر-یعنی  اتاق  در 
جمهوری  برای  کردند،  تالش  کردند،  بحث  نشستند، 
کردند،  معّین  هم  زمان  کردند،  برنامه ریزی  اسالمی 

دی ماه، بهمن ماه، اسفندماه -یعنی همین ایّامی که من 
و شما در آن هستیم- که در دی ماه این کار را میکنیم، 
در بهمن این کار را میکنیم، در اسفند هم این کار را 
میکنیم، تا آخر سال هم بساط جمهوری اسالمی را جمع 
میکنیم� خب، شتر در خواب بیند پنبه دانه! در دی ماه 
بهمن ماه  در  دادند؛  جواب  چه جور  ایران  ملّت  دیدید 
اسفند ماه  در  دادند!  جواب  چه جور  ایران  ملّت  دیدید 
هم که االن هستیم، ملّت ایران آماده است؛ ملّت ایران 
به  را  هر متجاوزی، هر متعّرضی و هر غلط زیادی کنی 
جای خود می نشاند«� او در همین سخنرانی گفت که به 
این »فعالیت های دشمن« افتخار می کند: »این مایه ی 
افتخار ما است� اگر علیه ما فّعالّیت نمیکردند، ما احساس 

نمیکردیم که تا این حد مورد لطف الهی قرار داریم«�
سه: »نتیجه ی حقیر«

به  اعتراض  وقتی   96 دی ماه  اعتراضات  حوالی  در 
حجاب اجباری فراگیر شد و در شهرهای مختلف کشور 
»دختران  سپس  و  سفید«  »چهارشنبه های  طریق  از 
خیابان انقالب« خود را نشان داد این حرکت را تحقیر 
کرد: »مثاًل فرض کنید چهار دختر فریب بخورند و در 
این همه  خرج،  این همه  بردارند�  را  حجابشان  خیابان 
دارند  است،  کار  این  سر  پشت  فکر،  این همه  زحمت، 
تالش میکنند، ]اّما[ تالششان عقیم است؛ نتیجه اش این 
است که چهار نفر -حاال چهار دختر در گوشه کناری- 
فریب بخورند…و این روسری را از سرشان بردارند یعنی 

صدای اعتراض و بحراِن ناشنوایی
محمد جواد اکبرین
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مثاًل ما چه شدیم! نتیجه ی همه ی آن تالش، خالصه 
میشود در این نتیجه ی کوچِک حقیر«� (۱۷ اسفند96)

چهار: از »عکس سوخته« تا »پرچم سوخته«
آیت اهلل  و  بود  نرسیده   ۸۸ عاشورای  هنوز  وقتی 
خامنه ای بهانه ای به اسم »عاشورا و امام حسین« نداشت 
تا فرزندان بسیجی اش را تحریک کند گفت: »بیایند توی 
دانشگاه، به عکس امام اهانت بکنند…یک چنین اهانتی، 
گناه  بدهند…یک چنین  انجام  بزرگی  کار  یک چنین 
بزرگی انجام بگیرد؛ به امام اهانت بشود، به عکس امام 
اهانت بشود� این، کار کمی نیست؛ کار کوچکی نیست« 
(22 آذرماه۸۸) تا نوبت به نمایشنامه ی عاشورا رسید؛ 
آیت اهلل  درگذشت  روز  هفتمین  هم  بود،  عاشورا  هم 
بود�  تازه  سبز  جنبش  شهدای  داغ  هم  بود،  منتظری 
چاره ای نداشتند جز اینکه بازی را بر هم بزنند� تجربه اش 
را هم داشتند؛ در عاشورای سال ۷6، وقتی نگران انتخاب 
خاتمی شدند در یکی از خیابان های تهران یک کارناوال 
رقص و شادی با امنیت کامل به راه افتاد و همان شب 
فیلم شان به عنوان »طرفداران خاتمی« پخش و توزیع 
شد� طبیعی بود مردمی که خانواده های شان هر روز از 
تجاوز کالمِی گشت ارشاد در عذابند نمی توانستند باور 
کنند که تهران ناگهان عصر عاشورا »تهرانجلِس« بشود! 
به  خامنه ای  آیت اهلل  این  بنابر  شد�  انتخاب  خاتمی  و 
خرج کردن »امام حسین« اکتفا نکرد و نیاز به هیجان 
از هفت سال  بیشتر داشت� در 2۷ مردادماه ۸9 گفت: 
آمریکا  رئیس جمهور  مشاور  سیاهپوسِت  زن  »آن  قبل 
تهران  در  شورشی  و  اغتشاشی  هر  از  ما  گفت  صریحاً 
حمایت می کنیم«� دو ماه بعد (2۷ مهرماه۸9) ادعا کرد 
معترضان »پایگاه بسیج را گلوله باران کردند«! تصویری 
به بزرگِی اینکه گویی یک جریان مسلح در وسط تهران 
پایگاهی را گلوله باران کرده باشد آنقدر متوهمانه بود که 
به  رهبری  از سخنرانی  بعد  هم  رسانه های سپاه  حتی 
استعداد ایشان در              خبر پی بردند و از قول ایشان 
رسما  که  رهبری  بعد  دو سال  تا  کردند  منتشر  را  آن 
اعتراضات را »میکروب های سیاسی و اجتماعی « خواند 
اعتراضات ۸۸ هر سال آپدیت  (۱9 مهرماه 9۱) ورژن 
شد و از »گلوله باران پایگاه بسیج« در سخنرانی بعدی 
خودش  تعبیر  به  و  رسید  بسیجی«  کردن  »لخت  به 
انتظامی  نیروی  ماشین  شدن  رد  مثل  »حاشیه ها«یی 
از روی مردم و کشتار دهها معترض و گواهی حداقل 
و مصاحبه  را شکسته  پنجاه وشش خانواده که سکوت 
کرده اند و چهار نفری که در کهریزک زیر شکنجه  جان 
داده اند و پزشک کهریزک که اتفاقی یک روز ُمرد… اینها 
دیگر چندان مهم نبود� این بار در اعتراضات دی ماه 96 
ایران رسید�  به برجسته کردن آتش زدن پرچم  نوبت 
گویی تحریک از طریق نمادهای مذهبی دیگر کارساز 

نبود و باید به نمادهای ملی چنگ می زد� بنابر این گفت 
که معترضان »از یک طرف شعار جانم فدای ایران سر 
ایران را آتش زدند«�(۱9  از طرف دیگر پرچم  دادند و 

دی96)
پنج: طلبکاری به جای پاسخگویی

سپاه  فرمانده  جمله  از  نظام  مسئوالن  از  برخی 
احمدی نژاد  جریان  تالش های  به  را  دی ماه  اعتراضات 
نسبت دادند؛ جریانی که ماههاست تندترین اعتراضات 
و  است  رهبری مطرح کرده  و حتی  قضاییه  قوه  به  را 
به عبارت دیگر از دولت »نزدیک« به رهبری و جریان 
تبدیل شده  از مخالفان حاکمیت  به یکی  »بابصیرت« 
رهبر  دی ماه،  اعتراضات  شروع  از  قبل  روز  یک  است� 
(بدون  جریان  این  از  تند  انتقاد  با  اسالمی  جمهوری 
ندارند نقش  آنها »حق  از احمدی نژاد) گفت  بردن  نام 
اپوزیسیون را بازی کنند« و افزود: »بنده ای که امکانات 
دراختیارم هست نمی توانم مدعی باشم،من باید پاسخگو 
اینکه  به جای  کرده ام�  چه  امکانات  این  با  که  باشم 
بازی  آن  و  این  علیه  را  مدعی  نقش  کنم،  پاسخگویی 

کنم« (6 دی96)
را  خامنه ای  آیت اهلل  سخنرانی  این  بتوان  شاید 
دانست!  رهبریش  دهه  سه  در  او  سخنرانِی  مهمترین 
چون حاصل کارنامه ی خود را روایت می کرد� او گفت: 
»نمی شود که انسان یک دهه همه کاره کشور باشد، بعد 
کشور«�  مخالف خوان  به  شود  تبدیل  بعدی  دهه  یک 
که  نمی شود  بیندیشد:  خود  با  داشت  حق  مخاطب  و 
و  باشد  نزدیک  دولتی  نظر  به  نظرش  دهه  یک  انسان 
منتقداِن آن دولت را نادان بخواند و بعد از سالها وقتی 
به روی خودش  پیش بینی همان منتقدان محقق شد 
یک  مطلق  والِی  دهه  سه  انسان  که  نمی شود  نیاوَرد! 
کشور و سیاستگذار اصلی نظام باشد ولی برای هزینه ی 
طبیعِی اجرای همان سیاست ها از دولت ها طلبکار باشد� 
نمی شود که کسی طّی نزدیک به 30سال رهبری اش 
حتی یکبار در برابر پرسش های مطبوعاتی و خبرنگاران 
حاضر نشود و هرگز درباره ی چگونگِی هزینه های بیت 
و دفتر و خَدم و حَشم اش به مردم توضیح ندهد اما در 
همین سخنرانی دعوت به پاسخگویی کند و مالمت کند 
کسی را که »به جای پاسخگویی، نقش مدعی را علیه این 

و آن بازی می کند«�
ناامید  با  گروهی  هم  داخل  در  »متأسفانه  گفت:  او 
کردن مردم، متهم کردن، دروغ های شاخداِر دشمن ساز 
را در ذهن مردم جا انداختن، درست همان کار دشمن 
را ادامه می دهند«� منتقدان این سخنرانی حق داشتند 
را  نقش  بیشترین  سالها  این  در  کسی  چه  بپرسند: 
تک تک  کسی  چه  داشت؟  مردم«  کردن  »ناامید  در 
کرد؟  کم اثر  مطلقه اش  دخالت  با  را  مردم  انتخاب های 

با  را  ایرانی  جوان  جامعه ی  نشاط  و  شور  کسی  چه 
فهمی ُمندرس از اسالم و انسان به اضطراب و افسردگی 
دشمن ساز«  شاخداِر  »دروغ های  با  کسی  چه  کشاند؟ 
و  خواند  فتنه  را  سال۸۸  در  مردم  میلیونِی  اعتراضات 
فاجعه کهریزک و کشتِن فرزندان مردم را »مسائلی در 
بر  او  واقع  در  کرد؟  توصیف  کنار«  و  گوشه  و  حاشیه 
سر »خود« فریاد می کشید و تمام انتقادهایش، حدیِث 
نفس بود؛ حتی اگر به جای خودشَکنی، ُمشت بر آینه 
می نواخت و قابی را می شکست که او را بی نقاب نشان 

می داد�
شش: پاک کردن صورت مسئله

حاال دیگر تنها مخالفان نظام و اصالح طلبان نیستند 
که نسبت به وجود خفقان در کشور معترض اند� از طیفی 
مصاحبه های  در  احمدی نژاد  جریان  تا  اصولگرایان  از 
وضعیت  این  به  نسبت  مختلف  عبارات  با  و  مختلف 
اعتراض کرده و می کنند اما رهبری در آخرین سخنرانی 
در دهه  ایران  مانند شاه  در مشهد درست  نوروزی اش 
۵0، فقدان آزادی در کشور را انکار کرده و حتی صورت 

مسئله را پاک می کند:
»از آزادی موجود استفاده میکنند و به دروغ میگویند 
بیگانه  تبلیغات  و  بیگانه  رادیوهای  ندارد؛  آزادی وجود 
هم سخن آنها را بازتاب میدهند� واقع قضّیه این نیست؛ 
امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، 
آزادی انتخاب هست؛ هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و 
نظرش مخالف نظِر حکومت است، مورد فشار و تهدید 
و تعقیب قرار نمیگیرد� هرکس اّدعا کند که من مورد 
مسئله  فالن  در  عقیده ام  چون  گرفته ام  قرار  فشار 
برخالف عقیده ی حکومت بوده، هرکس این جور اّدعایی 
بکند، دروغ گفته؛ چنین چیزی نیست� افراد متعّدد در 
رسانه های مختلف، افکاِر گوناگوِن ضّد حکومت را -که 
عقیده شان است- ابراز میکنند و کسی هم با اینها کاری 
ندارد؛ بنا هم نیست که کسی متعّرض اینها بشود� آزادی 

بیان هم هست؛ میتوانند بگویند«�(۱ فروردین9۷)
هفت: مفسراِن صائب

نکاتی که گذشت نشان می دهد که مفسران صائب 
و راه یافته به سخنان رهبری تحلیلگرانی نیستند که با 
اکتفا به یک عذرخواهی تزئینی نتیجه می گیرند که او 
صدای اعتراض مردم را شنیده است بلکه تنها نزدیکان 
بیانیه در  دو  و عقیدتِی رهبری هستند که در  نظامی 
راستای منویات واقعی او سخن گفته اند و نشان داده اند 

که قرار نیست صدای مردم شنیده شود�
فرمانده سپاه در بیانیه ای که پس از اعتراضات دی ماه 
منتشر کرد نوشت: »هزاران هزار جوان مؤمن انقالبی… 
برآنند تا به اشارت ولّی و مقتدای شان همچون صاعقه ای 
ویرانگر، طومار ننگین خّناسان منافق را درهم بپیچند…

با بصیرتی عّمارگونه و حضوری به موقع و لحظه نیاز در 
میادین ]علیه[ گستاخی معاندان و خفاشان شب پرست 
علیه اسالم و والیت…«  چنانکه همزمان جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم در بیانیه ای اعالم کرد که »با آرمان های 
نظام اسالمی و والیت مطلقه فقیه تجدید پیمان می کند« 
و از ملت هم قدردانی کرد که »جوالن چندروزه جمعی 

از مزدوران و اغتشاشگران را پایان دادند«�
نتیجه:

کشور  اصلی  بحران  اعتراضات،  با  مواجهه  در 
»ناشنوایی« است! مشکل اصلی نظام، خالصه شدنش 
در رهبری است و مشکل اصلی رهبری، گوش ناشنوای 
او و توّهمی است که با باال رفتن سن و ابتال به اصحاِب 
ناکامی  به  را  بحران  پذیرش  برای  اراده ای  هر  متملّق، 
می کشاند� تا چنین مانعی برطرف نشود نه تحلیل های 
خوش بینانه راه به جایی می برد و نه تالش های ُمشفقانه�

نمی شود که انسان یک دهه نظرش به نظر دولتی نزدیک باشد و منتقداِن 
محقق  منتقدان  همان  پیش بینی  وقتی  سالها  از  بعد  و  بخواند  نادان  را  دولت  آن 
شد به روی خودش نیاوَرد! نمی شود که انسان سه دهه والِی مطلق یک کشور و 
سیاستگذار اصلی نظام باشد ولی برای هزینه ی طبیعِی اجرای همان سیاست ها از 
دولت ها طلبکار باشد. نمی شود که کسی طّی نزدیک به 3۰سال رهبری اش حتی 
برابر پرسش های مطبوعاتی و خبرنگاران حاضر نشود و هرگز درباره ی  یکبار در 
اما  ندهد  توضیح  مردم  به  حَشم اش  و  خَدم  و  دفتر  و  بیت  هزینه های  چگونگِی 
در همین سخنرانی دعوت به پاسخگویی کند و مالمت کند کسی را که »به جای 

پاسخگویی، نقش مدعی را علیه این و آن بازی می کند«.
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اعتراضات دی ماه 96 برای چند روز فضای سیاسی 
دامنه  و  آغاز شد  ناگهانی  بطور  را ملتهب کرد�  ایران 
آن بسرعت به شهرهای زیادی گسترش یافت و البته 
پس از چند روز نسبتا سریع هم فروکش کرد� بنابراین 
نتوانست آنچنان که باید به بحرانی جدی برای نظام 
های  ویژگی  بنابر  این،  باوجود  شود�  تبدل  سیاسی 
خود  به  واقعی  ابعادی  در  اعتراضات  این  که  خاصی 
گرفت نگرانی های زیادی را دامن زد و دست کم پیام 
آور چند هشدار جدی برای حکومت، جامعه و دست 

اندرکاران سیاست در ایران بود�
برجسته  نکته  را  اعتراضات  این  فراگیری  بسیاری 
آن دانستند که در مدتی بسیار کوتاه ده ها شهر ایران 
را در برگرفت� هیچگاه اعتراضات سیاسی در ایران به 
انقالب  نه در آستانه  بودند،  فراگیر نشده  این سرعت 

بهمن ۵۷ و نه در جنبش سبز سال ۸۸�
کننده  شرکت  های  گروه  ترکیب  دیگر  برخی 
چون  دانستند  فرد  به  منحصر  را  اعتراضات  این  در 
اینبار عمدتا ناراضیان اقتصادی  برخالف جنبش سبز 
را دربر گرفت که بخش اعظم آنها به الیه های پایینی 
طبقه متوسط و فرودستان حاشیه نشین، بخصوص در 
شهرهای کوچکتر ایران تعلق داشتند� برای نخستین 
های  اعتراض  در  هایی  گروه   ۵۷ انقالب  از  پس  بار 
ترکیب  از حیث  ضد حکومتی شرکت می کردند که 
سلطنتی  ضد  انقالب  معترضین  جنس  به  طبقاتی 

شباهت داشتند�
فضای  کننده  خیره  نقش  دیگر،  برخی  باالخره 
معترضین  اختیار  در  اینترنت  که  ابزاری  و  مجازی 
قرار داده بود را برجسته دیدند چون به مخالفین این 
عدم  از  ناشی  های  محدودیت  که  داد  می  را  امکان 
از طریق شبکه  را  در جامعه  تشکیالتی  فعالیت های 
های اجتماعی در فضای مجازی جبران کنند� در این 
ارتباط همچنین به امکانی که فضای مجازی به دولت 
های مخالف و یا رقیب ایران می داد تا با استفاده از 
این امکان و دیگر کانال های رسانه ای در دامن زدن 

باشند  تاثیرگذار  اعتراضات  به 
نیز اشاره شد�

تردیدی نیست که در همه 
از  جدی  عناصری  موارد  این 
شود  می  مشاهده  حقیقت 
در  خود  نوع  به  کدام  هر  و 
اهمیت  از  اعتراضات  بحث 
برخوردارند� در این مطلب اما 
اعتراضات  از  به جنبه دیگری 
دی ماه می پردازیم� به موردی 
قرار  توجه  مورد  کمتر  که 

اعتراضات صنفی  تبدیل  باالی  پتانسیل  است�  گرفته 
و سیاسی و ابراز نارضایتی از وضع موجود به شورش 
های رادیکال و تالشی که از سوی گروه های برانداز 
در وسوسه جامعه به وداع با اصالح طلبی و دلبستن 
آن به رودررویی همه جانبه با حکومت انجام گرفت� 
این پتانسیل در بین معترضین  بروز  به همین دلیل، 
استقبال ضمنی  بلکه  نبود  ماجرا  برجسته  تنها جنبه 
برخی از دست اندرکاران سیاسی و شور و شعفی که 
این اعتراضات در بخشی از مخالفان حکومت دامن زد 
به نظر  بود که  اعتراضات  این  انگیز  تامل  دیگر جنبه 

این نگارنده شایسته بررسی و شفافیت بیشتر است�
پدیده  سبز،  جنبش  اعتراضات  جریان  در 
رادیکالیسم در پیشبرد مبارزه سیاسی، چه در هدف 
اما  بود  کرده  پیدا  بروز  نیز  مبارزه،  های  روش  یا  و 
روزهای  آخرین  تا  زیرا  مسلط  گرایشی  عنوان  به  نه 
و  ها  درگیری  وقوع  وجود  با  سبز  جنبش  اعتراضات 
نهادهای  و  معترضان  میان  برخورد  در  که  خشونتی 
آن  کار  دستور  کرد  می  پیدا  بروز  حکومت  امنیتی 
جنبش وادار کردن نظام به پایبندی به ساز و کارهای 
آراء  به  احترام  و  سالم  انتخابات  برگزای  در  قانونی 
شهروندان بود� در اعتراضات دی ماه 96، اما، اعتراض 
به نارسایی های اساسی نظام در تامین رفاه حداقلی 
برای  اشتغال  تامین  و  حقوق  پرداخت  از  شهروندان، 

معوقه  پرداخت حقوق  تا  گرفته  بیکاران  بزرگ  طیف 
سپرده  پول  دادن  پس  و  بازنشستگان  و  کارکنان 
واقعی  مطالبات  که  دست  این  از  مواردی  و  گذاران 
انهدام  سیاسی  پروژه  به  سرعت  به  بود  معترضین 
فضای  در  آنچه  دیگر  بیان  به  خورد�  پیوند  نظام  کل 
سیاسی معرف اراده معترضان شد، و یا تالش شد تا 
به  معترضین  عزم  شود،  معترضان  اراده  دهنده  جلوه 

براندازی نظام سیاسی بود�
حکومت  مخالفین  و  ناراضیان  از  بخشی  که  این 
را  موجود  وضع  بنیادین  تغییر  دور  های  گذشته  از 
جهت  در  اقدام  و  جانبه  همه  رودررویی  طریق  از 
همگان  برای  دانند  می  میسر  حکومت  سرنگونی 
آشکار است� رویکرد انقالبی و انجام تحوالت سیاسی 
به روش های براندازانه در فرهنگ سیاسی ما پدیده 
ای آشنا بوده است� اما از سوی دیگر بسیاری از تحول 
خواهان ایران پس از انقالب ۵۷ وارد روند بازنگری در 
ارزش ها و راهکارهای سیاسی شدند و در همان دو 
دهه نخست پس از انقالب بسیاری با راه و روش های 
دانیم  می  آنچه  آن پس،  از  کردند�  مرزبندی  انقالبی 
این است که باور مسلط در میان دموکراسی خواهان 
دستاوردهای  و  تجربه  با  نظری  پیوند  در  که  ایران 
پیشبرد  گرفته،  شکل  غرب  در  بالغ  های  دموکراسی 
طریق  از  مردمساالری  به  گذار  و  سیاسی  تحوالت 
این  البته  باید صورت گیرد که  روندی های تدریجی 

اعتراضات واقعی گروگان رادیکالیسم مجازی!
علی حاجی قاسمی
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از  نتایجی هم رسیده است؛  به  راهبرد در هر مرحله 
در  چه  اختالفات  حل  راهکار  مثابه  به  گفتگو  ترویج 
عرصه ملی و بین المللی گرفته تا تالش های گسترده 
برای برقراری حاکمیت قانون، پرهیز از خشونت، رواج 
فرهنگ همزیستی، تالش برای نهادینه کردن فعالیت 
آزاد حزبی و مطبوعاتی ، پذیراندن انتخابات به عنوان 
نهادینه  راهکار مشارکت عمومی در جابجایی قدرت، 
کردن ایده انجام تغییرات همراه با ثبات و ده ها مورد 

دیگر، همه و همه از دستاوردهای روند نهادینه شدن 
در  اندیشه  حوزه  در  بخصوص  رفرمیستی،  رویکرد 

ایران بوده است�
سپهر  در  رفرمیسم  جدی  حضور  شروع  نقطه  اگر 
محمد  پیروزی  به  منتهی  جنبش  را  ایران  سیاسی 
حرکت  دهیم،  قرار   ۷6 سال  انتخابات  در  خاتمی 
رفرمیستی در ایران در دو بستر حکومتی و خارج از 
حکومت، متکی بر اراده اکثریت بزرگی از مردم ایران 
در انتخابات پی در پی تجلی یافته است� همچنین اگر 
حمایت از حرکت رفرمیستی را در میزان باالی رای 
دهندگان به اصالح طلبان در انتخابات پیاپی بدانیم، 
به حمایت الیه های عظیمی  رفرمیستی متکی  اراده 
اخیر،  دو دهه  در  نانوشته  ائتالفی  در  ایران،  مردم  از 
و دستاوردهای  ها  نشیب  و  فراز  با  را  روندی سازنده 
راهبردی خود طی کرده است که آخرین  و  ملموس 
آن حضور گسترده گروه های بزرگ اجتماعی طرفدار 
بهار گذشته  ریاست جمهوری  انتخابات  در  اصالحات 
در  اخیر  انتخابات  در  که  ای  اراده  چنین  آیا  بود� 
ابعادی وسیع ظهور پیدا کرده بود، بناگاه ودر فاصله 
چند ماه می توانست دچار دگرگونی بنیادین شود و 
جامعه از این رو به آن رو شود؟ طبیعتا پاسخ به این 
سئوال منفی است و اثبات چنین ادعایی هم در افول 

فوری رویکرد شورشگرانه در اعتراضات اخیر بود�
به بیان دیگر، اگرچه عوامل بروز نارضایتی همچنان 
نظام  که  صورتی  در  و  هستند  باقی  خود  قوت  به 
نکند،  عمل  موفق  مطالبات  تحقق  جهت  در  سیاسی 
بطور قطع در زمانی دیگر، وقوع اعتراضاتی جدید دور 
از انتظار نخواهد بود، اما آنچه مسلم می نماید اینکه 
پاسخ گروه های وسیعی از مردم به فراخوان شورش، 
از آن  حداقل در تجربه اعتراضات دی ماه، محدودتر 
در جلوه  براندازان سعی  از  بزرگی  بخش  که  بود  چه 
به  زیادی  شهرهای  در  معترضین  دارند�  آن  دادن 
ناراضیانی  کمیت  اما  پیوستند  اعتراضی  های  حرکت 
که در روزهای وقوع اعتراضات در تجمعات اعتراضی 
شرکت کردند محدود بود و در میان همان معترضینی 

که به خیابان آمدند اراده ای که بر تشدید درگیری ها 
اصرار داشت به مراتب محدودتر بود� بنابراین، پایگاه 
به  اتکاء  با  حداقل  رادیکال  خواهان  تحول  اجتماعی 

داده های تاکنونی، محدود است�
آنچه اما جای تامل دارد، تردید و تاملی است که در 
میان بخش هایی از پایگاه جریان رفرمیستی در عدم 
مرزبندی قاطع با فراخوان شورش طیف های منتسب 
رفرمیست  از  هایی  بخش  شد�  مشاهده  براندازی  به 

مجازی،  فضای  در  و  ایران  از  خارج  در  بخصوص  ها، 
انگار سیاست صبر و انتظار پیشه کرده بودند و منتظر 
عاقبت و ادامه روند حوادث بودند� بنظر می رسید که 
آنها منتظر بودند  ببینند روند حوادث به کدام سمت 
در  گشایشی  به  اعتراضات  اگر  تا  است  حرکت  در 

عرصه سیاسی منجر شد آنها نیز از آن عقب نمانند�
این  توضیح  در  را  گوناگونی  دالیل  بتوان  شاید 
سردرگمی برشمرد، اما به نظر می رسد سه دلیل ذیل 

قابل تامل باشند:
عدم حضور در سیاستگذاری فعال در عرصه 

واقعی سیاست در ایران
بخش اعظم فعالین سیاسی رفرمیست، چه آنهایی 
بویژه  ولی  کنند  می  زندگی  ایران  در  همچنان  که 
در  عمدتا  و  اند  کرده  مهاجرت  خارج  به  که  آنهایی 
عرصه  از  فعال  بطور  دارند،  فعالیت  مجازی  فضای 

سیاستگذاری عملی و سازنده در ایران بیرون گذاشته 
شده اند� نظام سیاسی که با خودی و غیرخودی کردن 
عرصه عملی سیاست، بخش بزرگی از جامعه سیاسی 
سال  چهل  طی  در  است،  داشته  نگاه  حاشیه  در  را 
زمامداری با بیرون راندن دائمی بسیاری از خودی ها 
از دایره قدرت، موجب شکل گیری حاشیه ای بزرگ 
از فعالین عرصه سیاست ایران شده که نقشی در عمل 

سازنده سیاسی در کشور ندارند� این فعالین که انگیزه 
پیشرفت  برای  بزرگی  اندازهای  چشم  و  رویاها  ها، 
مانع  که  سدی  برابر  در  همواره  دارند  سر  در  کشور 
حضور آنها به عرصه عملی سیاست می شود، قرار می 
و  به خویشتنداری  را  ناگزیر می شوند خود  و  گیرند 
از وسوسه درگیر  صبور بودن مجبور کنند تا خود را 
امان  در  ساختار حکومت  کشیدن  چالش  به  و  شدن 
به  فرسایشی  ابعاد  زمانی  چالشگری  این  دارند�  نگاه 
پیشرفت کشور دچار سکون  روند  خود می گیرد که 
محافل  ترکتازی  عرصه  عرصه سیاسی کشور  یا  شود 
کمرنگ  مشارکت  به  امید  گردد،  فسادپرور  ناالیق 
که  جایگزینی  راهکارهای  اینها،  کنار  در  و  شود  تر 
معتقدین به براندازی ارائه می کنند براق تر و وسوسه 

انگیز تر جلوه کند�
طلبان  اصالح  های  پیروزی  اگر  براین،  عالوه 
آنها در عرصه  موفقیت های  و  انتخابات  در  حکومتی 
ای)  هسته  مذاکرات  در  موفقیت  (مانند  کشورداری 
، سنگ  راندگان می شود  به حاشیه  موجب دلگرمی 
و  پیشرفت  مسیر  در  قدرت  نهادهای  های  اندازی 
سازندگی و امتناع آنها در تعامل داخلی و بین المللی، 
زمینه افزایش یاس به اصالح امور و نرم شدن آنها در 

برابر سودای »تحول« بزرگ را فراهم می آورد�
گفتمان  کردن  رادیکالیزه  در  براندازان  نقش 

سیاسی در فضای مجازی
طی یک دهه اخیر با ورود کانال های ارتباطی در 
تلگرم،  اینستاگرم،  بوک،  فیس  بویژه  مجازی  فضای 
توئیتر و…، امکانات جدیدی برای گسترش ارتباطات 
عمومی و و تبادل نظر سازنده بین شهروندان فراهم 
تجربه  و  دانش  اعتالی  و  رشد  در  تردید  بی  که  آمد 
کنار  در  بود�  موثر  بسیار  هم  ایرانی  جامعه  سیاسی 
و  ماهیت  اما،  مجازی،  فضای  سازنده  های  جنبه 
کارکرد غیرعلنی و غیر قابل کنترل داده های کاربران 
بسیار  مخاطبان  برای  را  آزمایی  راستی  امکان  که 
دشوار می کند این امکان را فراهم آورده تا نهادها و 
افرادی، در حکومت یا اپوزیسیون، با سوء استفاده از 
این کانال ها به دستکاری اخبار و اطالعات بپردازند 
عمومی  افکار  هدایت  و  فضاسازی  جهت  در  آن  از  و 
بهره برداری کنند� در بسیاری موارد نهادها، گروه ها 
برای  مجازی  فضای  از  سیستماتیک  بطور  افرادی  و 
پیشبرد دستور کارهای مورد نظر خود بهره می برند 

اپوزیسیون  در  و  حکومت  در  افراطی  های  طیف  که 
ایران نیز از این امر مستثنی نبوده اند�

در مورد رفرمیست ها و پایگاه اجتماعی متمایل 
فضای  در  اینکه  است  مشهود  آنچه  طیف،  این  به 
مجازی این طیف سوژه اصلی رادیکال های برانداز 
برای پیشبرد دستور کار سیاسی خود  اند که  بوده 

ایران را ملتهب کرد.  برای چند روز فضای سیاسی  اعتراضات دی ماه 96 
بطور ناگهانی آغاز شد و دامنه آن به سرعت به شهرهای زیادی گسترش یافت و البته 
پس از چند روز نسبتا سریع هم فروکش کرد. بنابراین نتوانست آنچنان که باید به 
بحرانی جدی برای نظام سیاسی تبدل شود. باوجود این، بنابر ویژگی های خاصی که 
این اعتراضات در ابعادی واقعی به خود گرفت نگرانی های زیادی را دامن زد و دست 
کم پیام آور چند هشدار جدی برای حکومت، جامعه و دست اندرکاران سیاست در 

ایران بود. 

اگرچه عوامل بروز نارضایتی همچنان به قوت خود باقی هستند و در صورتی 
که نظام سیاسی در جهت تحقق مطالبات موفق عمل نکند، بطور قطع در زمانی دیگر، 
وقوع اعتراضاتی جدید دور از انتظار نخواهد بود، اما آنچه مسلم می نماید اینکه 
پاسخ گروه های وسیعی از مردم به فراخوان شورش، حداقل در تجربه اعتراضات 
دی ماه، محدودتر از آن چه بود که بخش بزرگی از براندازان سعی در جلوه دادن 
آن دارند. معترضین در شهرهای زیادی به حرکت های اعتراضی پیوستند اما کمیت 
ناراضیانی که در روزهای وقوع اعتراضات در تجمعات اعتراضی شرکت کردند محدود 
بود و در میان همان معترضینی که به خیابان آمدند اراده ای که بر تشدید درگیری 
اجتماعی تحول خواهان  پایگاه  بنابراین،  بود.  به مراتب محدودتر  اصرار داشت  ها 

رادیکال حداقل با اتکاء به داده های تاکنونی، محدود است.

ادامه در صفحه ۱۱
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رویداد های دی ماه ۱396 بحث های پر جوش و 
خروشی را در سطوح رسانه ای، کارشناسی و دانشگاهی 
برای  برانگیخته است� هستند گرایش هایی که  ایران 
بی اهمیت جلوه دادن این طغیان، شمار نسبتا محدود 
از  میکشند،  پیش  را  آن  در  کننده  شرکت  معترضان 
انبوه کسانی که در سال ۱3۸۸  جمله در مقایسه با  
به ویژه در تهران به خیابان ها ریختند� ایدئولوگ های 
رادیکال وابسته به حاکمیت نیز به پاخاستن ناراضیان 
به  همیشگی،  روال  به  را،  کشور  شهر  صد  حدود  در 

»دخالت بیگانگان« نسبت میدهند�
از  شود،  نمی  گرفته  جدی  هایی  برداشت  چنین 
از مقام های دولتی جمهوری  از سوی شماری  جمله 
به جناح  وابسته  از تحلیلگران  بعضی  اسالمی و حتی 
گسترش  بر  آشکارا  که  »اصولگرا«  به  معروف  های 
سریع طغیان دی ماه با شعار های »ساختار شکنانه« 
به تعداد زیادی از شهر های متوسط و کوچک تاکید 
میکنند و آن را زنگ خطری بزرگ برای نظام سیاسی 

ایران به شمار میآورند�
وزیر کشور دولت حسن  عبدالرضا رحمانی فضلی، 
»ما  میگوید:  »ایران«  روزنامه  با  گفتگو  در  روحانی، 
یافتگی  سازمان  به  وجه  هیچ  به  خود  تحقیقات  در 
اعتراض ها نرسیدیم� به عبارت واضح تر به این نتیجه 
نرسیدیم که یک گروه، طیف و جناح یا معاندین و ضد 
کرده  سازماندهی  بیرون  از  را  ها  اعتراض  ها  انقالب 
باشند�«  حسام الدین آشنا، رییس مرکز بررسی های 
را  استراتژیک ریاست جمهوری، رویداد های دی ماه 
چنین می بیند: »باید باور کنیم این اعتراض ها یک 
هشدار جدی برای تصمیم گیران بود… اگر این هشدار 

ها را جدی نگیریم، با فاجعه مواجه خواهیم شد�«
گفتن این که انباشت نارضایتی ها در کشور زمینه 
طغیان دی ماه را فراهم آوردند، حتی از سوی چهره 
نیست�  »تابو«  دیگر  اسالمی،  جمهوری  رسمی  های 
این  ریشه های  بررسی  به  که  گوناگونی  نشست های 
چون  عواملی  از  همه  از  بیش  پردازند،  می  رویداد 
بیکاری، حاشیه  فقر،  افزون آب، گسترش  کمبود روز 
خرد  سلطه  فساد،  اجتماعی،  های  نابرابری  نشینی، 
نامساعد  شدت  به  فضای  دولتی،  دیوانساالری  کننده 

های  تبهکاری  کار،  و  کسب 
فرو  حال  در  بانکی  نظام  یک 
ورشکستگی  از  نگرانی  ریزی، 
صندوق های بازنشستگی و…، 

نام می برند�
های  نارضایتی  این  البته 
عمدتا  که  هستند  اقتصادی 
قابل  تحلیلگران  سوی  از 
مورد  حاکمیت  برای  تحمل 
تاکید قرار میگیرند، حال آنکه 
طغیان،  سیاسی  های  ریشه 
ساالرانه  دین  جوهر  ویژه  به 
حاکمیت و پیآمد های آن هم 
و  مردم  روزمره  زندگی  برای 

داشته  امکان  که  جایی  تا  کشور،  سرنوشت  برای  هم 
باشد، یا در پرده می ماند یا در مورد آنها به اشاراتی 
سطحی اکتفا میشود� واقعیت آن است که در گسترش 
نارضایتی ها و زبانه کشیدن شعله اعتراض ها در دی 
ماه، سقوط اقتصادی کشور همان قدر نقش داشت که 
عرصه  در  اسالمی  جمهوری  سیاسی  های  جهتگیری 
های داخلی و خارجی و سختی و فشاری که از ناحیه 
نظام دین ساالر بر مردم و به ویژه جوانان وارد میشود�

جدا کردن این عرصه ها از یکدیگر و بزرگ کردن 
درک  به  عوامل،  دیگر  زیان  به  عوامل  از  سلسله  یک 
عمیق ریشه های طغیان دی ماه کمک نمی کند� این 
عمیقی  یاس  نشانه  ترین  آشکار  و  ترین  تازه  طغیان 
است که بخش بسیار بزرگی از جامعه ایران را در بر 
پی  در  ها،  ایرانی  که  است  پیدا  چنین  است�  گرفته 
سال ها آزمون، امید خود را به ایجاد تحول در درون 
نظام جمهوری اسالمی از دست داده اند� رنگ باختن 
حسن  دولت  افتادن  نفس  از  پی  در  اصالحات  شعار 
روحانی، شدت گرفتن دشواری های اقتصادی و یاس 
»عادی«  به  بود  قرار  که  فرآیندی  شکست  از  حاصل 
بیانجامد،  المللی  بین  فضای  در  ایران  موقعیت  شدن 
دهه  چند  شده طی  انباشته  رضایتی  نا  همه،  و  همه 

گذشته را به گونه ای چشمگیر شدت بخشیده است�
رنگ باختن شعار اصالحات اقتصادی

در پی هشت سال فاجعه ریاست جمهوری محمود 
سیاستمداری  ریاست  به  یازدهم  دولت  نژاد،  احمدی 
که از دل »سرای اسالمی« تهران برخاسته و مکانیسم 
و  »تدبیر  شعار  با  شناخت،  می  خوبی  به  را  آن  های 
دستگاه  رییس  گرفت�  دست  در  را  امور  زمام  امید« 
او هم »محصول  بزرگ داشت:  امتیاز  تازه دو  اجرایی 
تمام عیار« نظام سیاسی ایران در دوران بعد از انقالب 
اسالمی بود و هم، در جمع مدیران ارشد این نظام، در 
سطحی بسیار باال تر از همه آنها، با سیاست و اقتصاد و 
روابط بین المللی در دنیای قرن بیست و یکم میالدی 

آشنایی داشت�
بازی  در  او  توانایی  روحانی،  حسن  دیگر  ویژگی 
اسالمی  جمهوری  در  رقیب  های  جناح  میان  کردن 
اصالحات  راه  دهنده  ادامه  نقش  در  توانست  او  بود� 
ظاهر شود، بی آنکه مخالفت سر سختانه جناح معروف 
به »اصولگرا« را برانگیزد� توانایی های رییس جمهوری 
تازه در به کار گرفتن مفاهیم اقتصادی و دیپلماتیک 
افکار  از  مهمی  بخش  او  سیاسی  های  مهارت  نیز  و 
عمومی را قانع کرد که کشور می تواند برای سومین 
بار به تجربه اصالحات برای خارج شدن از بن بست ها 
امید ببندد، هر چند که دو تجربه پیشین در رویارویی 
در  اسالمی  جمهوری  نظام  درونی  های  بست  بن  با 

ناکامی فرو رفته بودند�
و  ایران  جنگ  از  بعد  اقتصادی  اصالحات  واقع  در 

ریشه های اقتصادی طغیان دی ماه
فریدون خاوند
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سوی  از  »سازندگی«  به  معروف  دوران  در  که  عراق، 
اکبر هاشمی رفسنجانی به اجرا گذاشته شد، در همان 
با  شدن  روبرو  دلیل  به  او  زمامداری  اول  دور  پایان 
از  بعد  نشست�  گل  به  قدرت  مرکزی  هسته  مقاومت 

»تیم  گرفتن  کار  به  با  خاتمی  محمد  ناکامی،   این 
و  آورد  روی  »ساماندهی«  به  خود،  سلف  اقتصادی« 
با وجود پیشروی در چند عرصه، در مجموع نتوانست 
رهایی  خود  مزمن  های  بیماری  چنگ  از  را  اقتصاد 
بخشد� در پی این دو ناکامی، کشور در تونل احمدی 
نژادی فرو رفت تا فالکتی بیشتر از گذشته را تجربه 

کند�
در سال ۱392، حسن روحانی با وعده پاک کردن 
آثار این مصیبت هشت ساله از چهره کشور به ریاست 
دوره  دو  در  که  کسانی  از  بسیاری  رسید�  جمهوری 
»سازندگی« و »ساماندهی« سکان های تصمیم گیری 
پرچم  زیر  دیگر  بار  داشتند،  دست  در  را  اقتصادی 
نخست  روز  صد  آمدند�  صحنه  به  امید«  و  »تدبیر 
زمامداری حسن روحانی با تحرک و وعده خروج از بن 
بست های اقتصادی همراه بود� بسته های »سیاستی«، 
که عمدتا توسط مشاور اقتصادی او دکتر مسعود نیلی 
فراهم می آمدند، بار دیگر این امید را به وجود آوردند 
که اقتصاد ایران راه خود را پیدا کرده و خروج از بن 

بست ها نزدیک است�
به  »سیاستی«  های  بسته  نپایید�  دیری  اما  امید 
دچار  گذشته  های  برنامه  و  ها  بسته  انبوه  سرنوشت 
شدند� در فضایی انباشته از فقر و فساد و نابرابری های 
گی  روزمره  کام  در  امید«  و  »تدبیر  دولت  اجتماعی، 
فرو رفت و استراتژی بلند پروازانه توسعه کشور به چند 
ابتکار انتزاعی و پراکنده تنزل یافت� با این همه رییس 
دولت یازدهم این باور را زنده نگاه داشت که دور دوم 

زمامداری او سر آغاز باز شدن گره های کور است�
ولی دولت دوازدهم نیز، که در مرداد ماه ۱396 بر 
سر کار آمد،  از ایجاد هر گونه تحرکی در ساختار های 
واقع  در  ماند�  ناتوان  ایران  اقتصاد  فرسوده  شدت  به 
انتخاباتی  پالتفرم  در  آنچه  خالف  بر  روحانی  حسن 
خود برای دور دوم زمامداری وعده داده بود (»دوباره 
ایران«)، از لحاظ قرار دادن اقتصاد روی ریل تغیرات 
نفت  از زیر سلطه  بیرون آمدن  راستای  ساختاری در 
و دولت موفقیتی به دست نیآورد و تنگنا های بزرگ 
اقتصادی یا »ابر چالش ها«، آنگونه که به تازگی رواج 
یافته، به جای خود باقی ماندند� حتی دستآوردی چون 
بنیادی در  نرخ تورم، محصول دگرگونی های  کاهش 
ساختار های اقتصادی کشور نیست و به همین سبب، 
و  درونی  های  شوک  میرسد�  نظر  به  شکننده  بسیار 

بیرونی می توانند ایران را از لحاظ اقتصادی در همان 
شرایطی قرار دهند که ونزوئالی هوگو چاوز و مادورو�

نخست  و سال  اول  دور  در  ایرانیان  کنیم؛  خالصه 
سومین  روحانی  حسن  جمهوری  ریاست  دوم  دور 

تجربه  را  اقتصادی  اصالحات  عرصه  در  بزرگ  ناکامی 
کردند و به نظر میرسد که آخرین امید های خود را به 
اقتصادی در چارچوب حاکمیت  انجام دگرگونی های 
های  الگو  از  بخواهیم  اگر  اند�  داده  دست  از  کنونی 
نظام  که  بگوییم  توانیم  می  بگیریم،  کمک  خارجی 
با  پذیری  آشتی  درجه  لحاظ  از  اسالمی  جمهوری 
اصالحات اقتصادی به شوروی سابق شباهت دارد و از 
امید هایی که روزگاری به چینی شدن آن بسته شده 
بود (تا جایی که یکی از رسانه های مشهور اروپایی از 
ابداع  را  »چیران«  کلمه  ایران  و  نام چین  دو  ترکیب 

کرد)، دیگر خبری نیست� 
شدت گرفتن دشواری ها

»عمل«،  و  »نظر«  میان  بزرگ  بسیار  شکاف 
در  که  است  آوری  شگفت  تناقض  سرچشمه 
دیده  اسالمی،  جمهوری  اقتصادی  سیاستگذاری 
به  ایران  در  توسعه  دانش  نظری،  عرصه  در  میشود� 
پیشرفت های چشمگیری دست یافته است� موج تازه 
کارشناسان  و  دانشگاهیان  که  دانان،  اقتصاد  از  ای 
جوان در میان آنها جای مهمی دارند، طی چند دهه 
گذشته در شناخت اقتصاد سیاسی و بومی ساختن آن 
تالش فراوان کرده اند و به نتایج درخشانی هم رسیده 
روبرو  عبوری  قابل  غیر  موانع  با  اما  اینان  تالش  اند� 

میشود که  هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسالمی 
بر سر راه توسعه اقتصادی کشور به وجود می آورد�

کشور  اقتصادی  بزرگ  های  چالش  دیگر  بیان  به 
آنها  با  مقابله  برای  ولی  اند،  شده  شناخته  خوبی  به 
هیچ اراده ای وجود ندارد� در فضای زاییده تسلط یک 
نظام دین ساالر مقید و مصر به اعمال آپارتاید مذهبی، 
در  نیز  و  گیرد�  نمی  پا  خالقیت  و  گذاری  سرمایه 
شرایطی که ایران در گرداب تنش های دایمی با پویا 
ترین و نیرومند ترین و غنی ترین قدرت های جهان 
بر سر پیشرفت کشور  بندی  پا میزند، شرط  و  دست 
توسعه  آنکه  خالصه  دارد�  نیاز  فراوان  خوشباوری  به 

اقتصادی، اولویت نظام جمهوری اسالمی نیست�
نکته بسیار مهم آنکه چهره های درجه اول دستگاه 
با  گاه  دولت،  اقتصادی  تیم  اعضای  جمله  از  اجرایی، 
از  انتقاد  به  سابقه  بی  ای  گونه  به  تند،  بسیار  لحنی 
وضعیت اقتصادی کشور می پردازند� این وزیر اجرای 
سیاست خصوصی سازی در کشور را »جوک« توصیف 
به  ایران  بانکی  نظام  از  توصیفی  دیگری  آن  میکند، 
مافیایی  مخوف  دستگاه  یک  به  که  میدهد  دست 
که   میآورد  بر  فریاد  سومی  دارد،  فراوان  شباهت 
وزارتخانه اش زیر بار انبوه کارمندان اضافی دچار فلج 

شده… و این فهرست را می توان ادامه داد�
تکرار دشواری های کشور در همایش های علمی و 
میز گرد های مرکب از فعاالن اقتصادی، وقتی سالیان 
و  مالل  ناچار  به  نرسد،  جایی  به  و  یابد  ادامه  سال 
همانگونه  حتی،  و  میآورد  وجود  به  یاس  و  دلزدگی 
که رویداد های دی ماه نشان دادند، زمینه طغیان را 
فراهم میآورند� یکی از دالیل عمده این طغیان، همان 
طور که گفته شد، بر باد رفتن امید هایی بود که دوران 
افکار عمومی  از  در بخش مهمی  نژاد  احمدی  از  بعد 

ایران به وجود آورده بود�
تکرار میکنیم که حسن روحانی، آخرین امید برای 
پایان دادن به تناقض میان »نظر« و »عمل«، به رغم 
مقابله  در  بود،  انگیخته  بر  آغاز  در  که  شوقی  و  شور 
با هسته مرکزی حاکمیت پویایی نخستین خود را از 
دست داد و در دور دوم زمامداری، نقش او به خاموش 
کردن شعله های آتش در این یا آن بخش اقتصادی 
برنامه  یا  و  روشن  هدفی  آنکه  بی  یافت،  تنزل  کشور 
در  کشور  های  بست  بن  از  خروج  برای  منسجم  ای 
به یک  واقع نقش دولت دوازدهم عمال  باشد� در  کار 
دستگاه »آتش نشانی« تنزل یافته است� به دو نمونه 

آن در اینجا اشاره می کنیم :

ایرانیان در دور اول و سال نخست دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی 
سومین ناکامی بزرگ در عرصه اصالحات اقتصادی )هاشمی، خاتمی و روحانی(، را 
تجربه کردند و به نظر میرسد که آخرین امید های خود را به انجام دگرگونی های 
اقتصادی در چارچوب حاکمیت کنونی از دست داده اند. اگر بخواهیم از الگو های 
خارجی کمک بگیریم، می توانیم بگوییم که نظام جمهوری اسالمی از لحاظ درجه 
آشتی پذیری با اصالحات اقتصادی به شوروی سابق شباهت دارد و از امید هایی که 
روزگاری به چینی شدن آن بسته شده بود )تا جایی که یکی از رسانه های مشهور 
ابداع کرد(، دیگر خبری  ایران کلمه »چیران« را  نام چین و  از ترکیب دو  اروپایی 

نیست. 

حسن روحانی، آخرین امید برای پایان دادن به تناقض میان »نظر« و »عمل« 
در سیاستگذاری اقتصادی جمهوری اسالمی ، به رغم شور و شوقی که در آغاز بر 
انگیخته بود، در مقابله با هسته مرکزی حاکمیت پویایی نخستین خود را از دست داد 
و در دور دوم زمامداری، نقش او به خاموش کردن شعله های آتش در این یا آن بخش 
اقتصادی کشور تنزل یافت، بی آنکه هدفی روشن و یا برنامه ای منسجم برای خروج 
از بن بست های کشور در کار باشد. در واقع نقش دولت دوازدهم عمال به یک دستگاه 
»آتش نشانی« تنزل یافته است. حال  این پرسش پیش می آید که دولت تا کی می 
تواند آتش هایی را که مدام در این جا و آن جا شعله می کشند، خاموش کند؟  منابع 
الزم برای تداوم سیاست های متکی بر فرو نشاندن آتش های پراکنده، که ظرفیت 

شعله ور شدن دوباره آنها نیز کم نیست، از کجا تامین خواهند شد؟
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موسسات  و  ها  بانک  گذاشت،  که  سالی  در  یک( 
مالی متکی بر »پول های سمی«، که با تقلب و ارائه 
های  سپرده  بودند،  مانده  سرپا  جعلی  های  ترازنامه 
باال  را  ایرانی  کنندگان  انداز  پس  از  نفر  ها  میلیون 
شمار  اسالمی،  جمهوری  مراجع  از  بعضی  کشیدند� 
میکنند  ارزیابی  نفر  میلیون  پنج  باالی  را  مالباختگان 
گذشته  ماه  دی  طغیان  در  نیز  آنها  از  بخشی  که 
شرکت داشتند� برای خاموش کردن این آتش، دولت 
میلیارد  هزار  یازده  مرکزی  بانک  منابع  از  برداشت  با 
به  را  به روایتی بیست هزار میلیارد تومان)  تومان (و 
بیان  به  داد�  اختصاص  مالباختگان  خسارت  جبران 
دیگر تبهکاری این گونه موسسان مالی از کیسه تمامی 
ملت ایران جبران شد (گفتگو با عباس آخوندی، وزیر 
بهمن  اول  »اعتماد«،  روزنامه  سازی،  شهر  و  مسکن 

ماه ۱396)
کارگرانی  گسترده   های  اعتراض  دوم  مورد  دو(  
می  تعویق  به  ماه  چند  حقوقشان  پرداخت  که  است 
افتد�  در این زمینه مشکالت چند شرکت بزرگ سر و 
صدای بیشتری بر پا کرد، از جمله دو شرکت »هپکو« 
و »آذر آب« که به دلیل »بدهی های سنگین به نظام 
کسادی  خارجی،  مشابه  محصوالت  واردات  بانکی، 
ماه  چند  مدت  طی  پایین«،  ظرفیت  با  تولید  و  بازار 
(»دنیای  بپردازند  را  شان  کارگران  حقوق  نتوانستند 
اقتصاد«، 24 مهر ماه ۱396) � در این مورد هم دولت 
معرکه  وارد   نشان«  »آتش  عنوان  به  روحانی  حسن 
پرداخت  و  بنگاه  دو  این  به  نقدینگی  تزریق  با  و  شد 

مطالبات کارگران، ظاهرا بحران را مهار کرد�
این پرسش پیش می  به همین دو مورد،  توجه  با 
آید که دولت تا کی می تواند آتش هایی را که مدام در 
این جا و آن جا شعله می کشند، خاموش کند؟  منابع 
نشاندن  فرو  بر  متکی  های  سیاست  تداوم  برای  الزم 
آتش های پراکنده، که ظرفیت شعله ور شدن دوباره 

آنها نیز کم نیست، از کجا تامین خواهند شد؟
زنگ های خطر

با  مقابله  در  دولت  بزرگ  های  ناکامی  رغم  به 
روحانی  ایران، حسن  اقتصادی  بنیادی  های  دشواری 
که   ۱396 سال  در  دولتش  هیات  نشست  آخرین  در 
از  فهرستی  شد،  برگزار  ماه  اسفند  هشتم  و  بیست 
دستآورد های دولت خود را در سالی که گذشت ارائه 
نرخ  تورم،  نرخ  تا  گرفته  اشتغال  ایجاد  روند  از  داد، 
رشد، افزایش تولیدات کشاورزی، رشد سرمایه گذاری، 
توسعه میدان های نفتی و غیره ؛ با توجه به آنچه در 
صحنه واقعی اقتصاد کشور میگذرد، گمان نمی رود که 
شخص رییس جمهوری و مخاطبانش، تابلویی را که او 
تصویر کرد چندان جدی گرفته باشند� در همه عرصه 
ها، صدای زنگ های خطر بلند تر شده و چراغ قرمز 

ها با شتاب بیشتری چشمک میزنند:
– سهم هزینه های عمرانی در بودجه عمومی کشور 
از بیست و چهار در صد در ۱3۸۵ به پانزده در صد در 
سال ۱39۵ کاهش یافته و به پیش بینی مرکز پژوهش 
به  نوی خورشیدی  در سال  دارد  امکان  های مجلس 
صفر کاهش یابد� به بیان دیگر دولت دار و ندارش را 
در راه هزینه های اجرایی خرج میکند و برای مخارج 

عمرانی تقریبا آهی در بساط نخواهد داشت�
– کسری بودجه دولت رو به اوجگیری است و در 
سال ۱396 به مرز هشتاد هزار میلیارد تومان رسیده 
بانک  طریق  از  آن  از  مهمی  بسیار  بخش  که  است 
اسکناس،  چاپ  معنای  به  (که  میشود  تامین  مرکزی 

افزایش نقدینگی و دامن زدن به تورم است)�
– نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران که در سال 

۱39۵ تنها به دلیل اجرای »برجام« و بازگشت ظرفیت 
ایران به صورت مصنوعی به  تولیدی و صادراتی نفت 
به   ۱396 سال  در  بود،  رسیده  صد  در  دوازده  باالی 
احتمال زیاد از حدود چهار در صد بیشتر نخواهد شد� 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی در محاسبات مقدماتی 
ماهه  نه  در  را  ایران  داخلی  ناخالص  تولید  رشد  خود 
اول سالی که گذشت 3,4 در صد ارزیابی کرده است� 
این به معنای بازگشت ایران به »گرداب نرخ رشد الک 
پشتی « (یا تله رشد پایین)  است که به کشور اجازه 
میدهد سرش را از آب بیرون نگاهدارد، ولی بر زندگی 
به  و  ندارد  بهبود  راستای  در  محسوسی  تاثیر  مردم 
نابسامان کشور  کار  بازار  در   تحول چشمگیری  ویژه 
به وجود نمی آورد� برای مقابله با الزام های بازار کار 
در صد  در حدود هشت  رشدی  نرخ  به  کشور  ایران، 
باال  نرخ  این  آنهم در شرایطی که  دارد،  نیاز  در سال 
سال)  پانزده  تا  ده  (دستکم  طوالنی  دوران  یک  طی 

ادامه یابد�
– پایین بودن نرخ رشد و نبود فضای مساعد برای 
در  کار  بازار  های  نابسامانی  سرچشمه  کار،  و  کسب 
نرخ  اسالمی  جمهوری  رسمی  منابع  است�  ایران 
بیکاری در کشور را ۱۱,۷ در صد و شمار بیکاران را 
سه میلیون و دویست هزار نفر اعالم میکنند� این آمار 
با واقعیت های بازار کار ایران نمی خواند� اگر بر این 
امیدی  نا  به دلیل  بیفزاییم که  را  آمار رسمی کسانی 
به  ناچار  به  یا  اند،  کشیده  کنار  کار  بازار  از  را  خود 
طوالنی کردن تحصیالت خود در مراکز آموزش عالی 
روی آورده اند و یا به مشاغل پاره وقت تن میدهند، 

نفر  میلیون  هفت  مرز  به  کشور  بیکاران  واقعی  شمار 
خواهد رسید و نرخ بیکاری دو برابر آن چیزی خواهد 
اسالمی  جمهوری  در  آماری  رسمی  منابع  که  بود 
میگویند� قربانیان اصلی آفت بیکاری نیز جوانان، فارغ 

التحصیالن آموزش عالی و زنان اند�
–  بانک مرکزی جمهوری اسالمی نرخ تورم ایران 
را در بهمن ماه گذشته 9,9 در صد اعالم کرد و این 
سال  کل  برای  شاخص  این  که  دارد  وجود  احتمال 
باقی  صد  در  ده  محدوده  در  رسمی  لحاظ  از   ۱396
در  ایران  تورم  نرخ  چشمگیر  کاهش  رغم  به  بماند� 
مقایسه با دوران آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی، 
این شاخص همچنان در مقایسه با میانگین جهانی در 
به عالوه دوام آن در همین  باالیی قرار دارد و  سطح 
ایران  اقتصاد  عمومی  وضعیت  به  توجه  با  نیز،  سطح 
هزینه  بودن  باال  و  وری  بهره  ضعف  بودجه،  (کسری 
فراوان  تردید  غیره)، جای  و  ارزی  های  تولید، شوک 

دارد�
دیگر  بار  ایران  اقتصاد   ۱396 سال  دوم  نیمه   –

هر  نرخ  و  گذراند  سر  از  را  ارزی  شدید  شوک  یک 
بطن  در  رسید�  تومان  هزار  پنج  مرز  به  آمریکا  دالر 
توفان ارزی، وعده بانک مرکزی جمهوری اسالمی در 
زمینه تک نرخی کردن ارز نیز بر باد رفت و همزمان 
تعداد  ها،  صرافی  جلوی  های  صف  شدن  طوالنی  با 
نرخ های ارز نیز به گونه ای سرسام آور رو به افزایش 

گذاشت�
از فساد  انباشته  تنگنا ها، در فضایی  این  مجموعه 
زیست  های  تنش  و  اجتماعی  های  نابرای  و  فقر  و 
محیطی، بحران ایران را شدت بخشیده و و نگرانی از 
آینده را برای بخش بزرگی از مردمان این آب و خاک 

به اوج تازه ای رسانده است�
نا امیدی از تحول در فضای بین المللی کشور

 ۱394 ماه  تیر  که  مشترک«،  اقدام  جامع  »برنامه 
امضا  به  گیر  نفس  مذاکراتی  پی  در   (20۱۵ (ژوییه 
از  امیدواری فراوانی را در بخش بسیار بزرگی  رسید، 
بسیار  برای شمار  آورد�  به وجود  افکار عمومی کشور 
زیادی از ایرانیان، »برجام« چیزی بسیار بیشتر از یک 
بود که  برای حل و فصل کشمکش هایی  توافق فنی 
بر سر پرونده هسته ای میان ایران و قدرت های غربی 
به وجود آمده بود� در واقع این متن دیپلماتیک بسیار 
یک  پایان  نماد  به  آور  شگفت  ای  گونه  به  پیچیده 

دوران در تاریخ جمهوری اسالمی بدل شد�
این  ای  مذاکره  هیچ  ایران،  دیپلماسی  تاریخ  در 
چنین توجه مردم را به سوی خود جلب نکرد� اغراق 
بسیار  های  گفتگو  که  بگوییم  اگر  بود  نخواهد  آمیز 
گروه  نمایندگان  و  اسالمی  جمهوری  میان  پیچیده 

معروف به »پنج به عالوه یک«، فرهنگ ایرانیان را در 
تعالی  ای چشمگیر  گونه  به  المللی  بین  روابط  عرصه 
بخشید� آنها بیش از هر زمان دیگری با مفاهیمی چون 
ویژه  به  و  المللی  بین  های  سازمان  ها،  قدرت  رابطه 

نفس مذاکرات میان دولت ها آشنا شدند�
بین  روابط  فرهنگ  با  آشنایی  این  حال  همان  در 
فراوان  امیدواری  با  ایران  عمومی  افکار  برای  المللی 
در  ظریف  جواد  محمد  و  روحانی  حسن  بود�  همراه 
ایجاد این امیدواری نقش فراوان داشتند و به احتمال 
زیاد هر دوی آنها، همراه با رییس جمهوری و وزیر امور 
شگفت  بودند�  سهیم  آن  در  صادقانه  آمریکا،  خارجه 
المللی  بین  مالی  محافل  از  بزرگی  بسیار  بخش  آنکه 
بزرگ  های  هیات  و  پیوستند  امیدواران  موج  به  نیز 
اقتصادی یکی بعد دیگری راهی پایتخت ایران شدند� 
جمله  (از  ایرانی  تحلیلگران  از  زیادی  بسیار  شمار 
نگارنده این یادداشت) و خارجی نیز امضای »برجام« 
را آغاز فصلی تازه در روابط بین المللی ایران دانستند�
سرچشمه  ای  جمله  از  اصل  در  خوشبینی  این 

در سال 1396، امید ایرانیان به »معجزه برجام« یکسره از میان رفت و این 
یکی از عوامل به وجود آورنده طغیان است. کشوری که امیدوار بود به یکی از قطب 
های سرمایه گذاری خارجی در جهان بدل شود، در ده ماهه نخست سالی که گذشت 
شاهد سقوط چهل و شش در صدی سرمایه گذاری های خارجی نسبت به سال ماقبل 
بود. شکست تجربه اصالحات در ایران، آنهم برای سومین بار، همراه با ناکام ماندن 
»برجام« و چشم انداز تداوم انجماد در سیاست بین المللی کشور، دو عامل مهم در بر 
انگیختن رویداد های دی ماه است که 1396 را به یکی از سال های فراموش نشدنی 

در تاریخ جمهوری اسالمی بدل کردند.
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در  ایران  نمایندگی  هیات  اصرار  به  گویا  که  میگرفت 
پاراگراف نخست مقدمه توافقنامه گنجانده شد: گروه 
»پنج به عالوه یک« و جمهوری اسالمی »انتظار دارند 
اجرای کامل برجام در جهت مثبت به صلح و امنیت 
منطقه ای و بین المللی کمک کند�« برای قدرت های 
امضا کننده »برجام«، همین یک جمله مبنای  غربی 
برداشتی شد که بعد ها »روح برجام« نام گرفت� شاید 
های  گفتگو  در  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزیر  هم 
توافقنامه،  این  که  بود  کرده  قانع  را  آنها  پرده  پشت 
در ورای پرونده هسته ای، می تواند سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی را روی  ریل هایی تازه به حرکت در 
آورد و یا دست کم بر سیاست های منطقه ای و بین 

المللی آن به گونه ای محسوس تاثیر بگذارد�
دستگاه  واقعی  سکاندار  ای،  خامنه  اهلل  آیت  ولی 
داشت�  »برجام«  به  دیگری  نگاه  ایران،  سیاستگذاری 
این توافقنامه، از دیدگاه او، تنها برای دستیابی به یک 
هدف امضا شده بود: پایان تحریم ها در ازای اعطای 
امتیاز از سوی جمهوری اسالمی در عرصه هسته ای 
به منظور فراهم آوردن شرایط الزم برای صدور دوباره 
نفت و جلوگیری از فرو ریزی کل ظرفیت های مالی 
نگاه  از  ستد،  و  داد  این  جز  به  ایران�  حاکمه  نظام 
گفتمان  در  توانست  نمی  ناچیز  ولو  تغییری  هیچ  او، 
به  و جهانی  ای  ایران در صحنه های منطقه  رفتار  و 

وجود بیآید�
داشت  اصرار  ایران  رهبر  »برجام«،  امضای  از  بعد 
کند�  اعالم  صراحت  با  را  خود  اقلی«  »حد  برداشت 
رهبر  صراحت  که  آمد  وجود  به  تصور  این  نخست 
تنها  »برجام«  مشخص  محدوده  تعریف  در  انقالب 
او در صحنه سیاست داخلی  مانور های  در چارچوب 
تردیدی  ماه  چند  گذشت  پی  در  ولی  میگیرد�  انجام 
باقی نماند که جمهوری اسالمی بعد از »برجام« ذره 
آمده در  از دگم های »دیپلماسی اسالمی« پدید  ای 
دوران بعد از انقالب کوتاه نیآمده است� ادامه ماجرا را 
میدانیم: سختگیری های روز افزون واشنگتن در رابطه 
با »برجام« و تردید فراوان درباره بقای این موافقتنامه 

بعد از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید واشنگتن�
زمینه  که  »برجام«،  بدون  که  نیست  تردیدی 
از  پیش  دوران  به  را  نفت  صادرات  و  تولید  بازگشت 
با  ایران  اقتصاد  آورد،  فراهم  ای  هسته  های  تحریم 
بحران  ولی  شد�  می  روبرو  شدن«  »ونزوئالیی  خطر 
از یک  بعد  بتواند،  ایران  از آن شد که  مانع  »برجام« 
دوره بسیار طوالنی، به یک بازیگر »عادی« در صحنه 
اقتصادی جهان بدل شود�  به دلیل همین بحران بود 
که ورود هیات های اقتصادی خارجی به پایتخت ایران 
به سطح پیش از »برجام« سقوط کرد و روابط مالی و 
پولی کشور، جز در مواردی نادر، نتوانستند از گرداب 

مشکالت تحریمی بیرون بیایند�
برجام«  »معجزه  به  ایرانیان  امید   ،۱396 سال  در 
وجود  به  عوامل  از  یکی  این  و  رفت  میان  از  یکسره 
آورنده طغیان است� کشوری که امیدوار بود به یکی از 
قطب های سرمایه گذاری خارجی در جهان بدل شود، 
سقوط  شاهد  گذشت  که  سالی  نخست  ماهه  ده  در 
در صدی سرمایه گذاری های خارجی  و شش  چهل 

نسبت به سال ماقبل بود�
برای  آنهم  ایران،  در  اصالحات  تجربه  شکست 
چشم  و  »برجام«  ماندن  ناکام  با  همراه  بار،  سومین 
المللی کشور، دو  بین  انجماد در سیاست  تداوم  انداز 
ماه است  انگیختن رویداد های دی  بر  عامل مهم در 
که ۱396 را به یکی از سال های فراموش نشدنی در 

تاریخ جمهوری اسالمی بدل کردند�

فضا  کردن  رادیکالیزه  در  را  ای  گسترده  تالش 
بمنظور جلب حمایت پایگاه اجتماعی اصالح طلبان 
به تحوالت رادیکال سازماندهی می کنند� در پاییز 
برجام  بر  المللی  بین  و  داخلی  فشارهای  که  اخیر 
جدی  ای  عرصه  به  مجازی  فضای  یافت  افزایش 
برای گسترش یاس و نومیدی تبدیل شد� همینطور 
ابزاری  به  ارتباطی  کانال  این  اعتراضات  در جریان 
براندازان  و  حکومت  بین  اطالعاتی  جنگ  برای 
تبدیل شد که ماحصل آن رادیکالیزه شدن فضای 

سیاسی در شبکه های مجازی بود�
اهداف  با  ابتکارهایی  و  تجربه  فقدان   

بلندمدت رفرمیستی
از  عمدتا  ایران  سیاسی  فضای  در  طلبی  اصالح 
این  به  درون حکومت  از  که  فعالینی  توسط  و  باال 
و  است  شده  ترویج  بودند،  کرده  پیدا  باور  راهکار 
های  پشتوانه  و  تجارب  ایران  در  دلیل  همین  به 
شکل  پایین  از  رفرمیستی  مبارزات  در  کافی 
اگر به تجربه مبارزات رفرمیستی در  نگرفته است� 
درمی  شویم  عمیق  غرب  در  بالغ  های  دموکراسی 
تقریبا  رفرمیستی،  مبارزه  جوامع  این  در  که  یابیم 
گروه  است�  شده   آغاز  پایین  از  موارد،  تمامی  در 
دهقانان،  کارگران،  از  اعم  اجتماعی  مختلف  های 
نظیر  های  نمونه  و  فرهنگیان  زنان،  روشنفکران، 
گردهم  خود  صنفی  معین  مطالبات  حول  اینها 
می آمدند تا بتوانند در گفتگو و حتی اعمال فشار 
را  آنها  ها)،  حکومت  (بویژه  خود  مقابل  طرف  به 
آیی  گردهم  نمایند�  وادار  خود  مطالبات  تامبن  به 
حول مطالبات معین صنفی، به این گروه ها هدف 
و راهکارهای مشخص و واقعی را در مبارزه گروهی 
های  پروژه  گرفتار  آنها  دلیل  همین  به  و  داد  می 
و تحقق  بود  پرهزینه  آنها  انجام  بزرگ سیاسی که 

آنها در افقی دور انجام می پذیرفت نمی شدند�
مبارزه برای تحقق اهداف معین صنفی و گروهی 
به  و  آسان می کرد  برای شهروندان  را  مبارزه  کار 
فعالیت گروهی چابکی و سرعت عمل می  آنها در 
به  دسترسی  و  بود  هزینه  کم  اینکه  ضمن  داد� 
اهداف در مبارزه صنفی و گروهی به معنای تامین 
رفتن  باال  مثل  شد  می  ها  گروه  مشخص  منافع 
سطح دستمزدها، بهبود شرایط کار، برخورداری از 
حق رای، کاهش ساعات کار، برخورداری از کمک 
سیستم  ایجاد  مسکن،  تهیه  برای  حکومتی  هزینه 
موارد  و  رفاهی  های  برنامه  دیگر  و  عمومی  بیمه 

بسیار زیاد دیگری از این دست�
در فرهنگ سیاسی ایران مبارزه برای تحقق این 
است�  شده  دانسته  عبث  گروهی،  کوچک  اهداف 
روشنفکران سیاسی ایران متاثر از جنبش های چپ 
و انقالبی، همواره به دنبال تغییرات بزرگ بوده اند� 
آنها همواره تغییر کل حکومت را در دستور کار قرار 
داده اند و به همین دلیل با تحقیر و ناچیز دانستن 
این اهداف »کوچک« تنها زمانی طرح آنها را جایز 
سرنگونی  بزرگ  هدف  خدمت  در  که  اند  دانسته 
حکومت قرار گیرند� به همین دلیل مبارزات صنفی 
در  کامال  هم  حاال  همین  و  همواره  را  کارگری  و 
اسالمی  جمهوری  سرنگونی  برای  مبارزه  خدمت 
قبول دارند� مبارزه برای حقوق زنان و حتی آزادی 
حجاب را در چارچوب ضریه زدن و انهدام حکومت 
جایز می دانند� انتقاد به کاستی ها در تامین حقوق 
بشر و مبارزه در این جهت را با هدف افشاگری و 
بی اعتبار کردن حکومت و از این طریق لرزان تر 

کردن پایه های آن انجام می دهند�
ذهنیت  در  حتی  که  است  دلیل  همین  به 
آگاه  بدان  خود  آنکه  (بدون  ایران  های  رفرمیست 
برای  و  به خودی خود  مبارزات رفرمیستی  باشند) 
اهدافی که هر گروه اجتماعی برای تامین مطالبات 
ندارد�  اعتبار  و  مشروعیت  گیرد  می  نظر  در  خود 
طلبان  اصالح  که  است  سیاسی  فرهنگ  این  در 
موضوع  ترین  اصلی  را  انتخابات  تنها  هم  حکومتی 
است  طریق  آن  از  چون  دانند  می  خود  سیاست 
که قدرت را در دست می گیرند و به همین دلیل 
مبارزات  برای  انتخابات  آستانه  در  تنها  که  است 
قابل طرح دارند و دستور  اجتماعی خود موضوعی 
کاری دارند که آن را موجه می پندارند� رفرمیست 
هم  را  ابتکار  همین  حتی  حکومت  از  خارج  های 
نداشته اند و به غیر از آنکه در آستانه انتخابات به 
فعالیت اصالح طلبان حکومتی دلخوش می کنند، 
چند  انتشار  به  شان  فعالیت  انتخابات،  فواصل  در 
روزنامه و مجله و یا انجام چند سخنرانی در این یا 
آن شهر محدود می شود� نداشتن برنامه کار برای 
انجام مبارزه بی وقفه رفرمیستی این طیف سیاسی 
را آسیب پذیر می کند چون می تواند در برابر جال 

و جبروت »تحول بزرگ« ناکارآمد جلوه کند!
درسی که اعتراضات دی ماه به رفرمیست های 
طلبی  اصالح  روند  تداوم  که  است  این  داد  ایران 
باوجود اقبالی که در دو دهه اخیر در فضای سیاسی 
محدودیت  نیست�  تضمین شده  است  داشته  ایران 
اصالح  برابر  در  سیاسی  نظام  طرف  از  که  هایی 
اصالح  تواند  می  شود  می  اعمال  حکومتی  طلبان 
طلبی را گرفتار سترونی کند� راه برون رفت از این 
وضعیت، بازتعریف مطالبات اجتماعی و شرکت دادن 
نمایندگان گروه های بزرگ اجتماعی در گفتگوهای 
ملی برای تعیین اولویت ها و سیاستگذاری هاست� 
مذاکره  بستر  و  کند  پیدا  تحقق  امر  این  چنانچه 
مهیا  قدرت  نهادهای  و  اجتماعی  های  گروه  میان 
علنی  روند  و  یابد  می  شفافیت  سیاست  امر  شود، 
سیاستگذاری ها به توزیع عادالنه امکانات و ثروت 
عامل  روند  این  فقدان  شود�  می  منجر  جامعه  در 
اصلی و ریشه تمامی بحران هایی است که کشور را 

گرفتار خود کرده است�
قاطعیت  عدم  طلبی،  اصالح  علیه  بزرگ  تهدید 
غلطیدن  و  انقالبی  رویکرد  برابر  در  آن  صراحت  و 
ها  رفرمیست  چنانچه  است�  رادیکالیسم  دام  به 
باشند  قدم  ثابت  اساسی  اصل  این  به  تاکید  در 
از طریق حذف  نه  جامعه  در  دموکراتیک  روند  که 
حکومتگران که قبوالندن این حقیقت به آنها که با 
مشارکت همگان در تصمیم گیری، امنیت جامعه با 
کمترین هزینه تامین می شود می توان به برقراری 
حذف  بود�  مطمئن  ایران  در  پایدار  دموکراسی 
یا  و  ناراضیان  شورش  به  اتکاء  با  چه  حکومتگران، 
مداخله خارجی، شاید مخالفین را به قدرت برساند 
امنیت و ثبات را برای مدتی طوالنی به خطر  ولی 
جامعه  تالش  دهه  چند  حاصل  و  انداخت  خواهد 
برباد  را  مردمساالری  به  تدریجی  گذار  در  ایران 
را خوب  دهد� رفرمیست هایی که درس رفرمیسم 
برای یک  ای  پروژه  را  آن  باشند هیچگاه  فراگرفته 
فصل نخواهند دانست بلکه باور و کردار رفرمیستی 
را به مثابه یک فرهنگ متمدنانه رویکرد و راهکاری 
برای همزیستی مسالمت آمیز طبقات و گروه های 
اجتماعی یک جامعه و روندی برای همه فصول می 

دانند�

ادامه از صفحه ۷
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مقدمه 
ایران  جامعه  گذشته،  سال  بیست  به  نزدیک  طی 
هفتادوهشت،  تیر  هیجده   – جنبش  سه  با  توانست 
جنبش هشتاد و هشت و خیزش دی ماه- افق و چشم 

اندازی رهائی بخش ترسیم کند�
خیزش دی در این چشم انداز و ترسیم افق، جایگاه 
ویژه ای را داراست� زیرا در بیش از هفتاد شهر ایران 
و در طی ده شبانه  روز، فرودستان؛ دانشجویان بیکار، 
تنها  نه   ،… زاده ها و  فعالین مدنی، جوانان و  کارگر 
ضربه ای کشنده و غیرقابل تصور به نظام سیاسی ایران 
وارد کردند بلکه با صدایی از اعماق جامعه اعالم نمودند 
اسالمی  و جمهوری  ناپذیر  اصالح  دینی  استبداد  که  
سد و مانع ترقی ایران زمین است� حتی فراتر ازآن، می 
توان استنباط کرد که طرح نظام »جمهوری ایرانی« و 
» همه پرسی« ، سمت و سوی تحوالت سیاسی آتی را 

در ایران روشن نمود�
چند  تنها   نه  ماه،   دی  رویش  و  خیزش  روند  در 
شعار  اثباتی و ایجابی از جمله همه پرسی و جمهوری 
ایرانی، مطرح شد، بلکه در عین حال زمینه های جوانه 
هم  تر  گسترده  اعتصابات  و  اعتراضات  رویش  و  زدن 

ترسیم گردید�
نیروهای  همبستگی  امکان  یکسو  از  دی  خیزش 
برانداز و حامیان رفراندوم را فعال کرد� و از سوی دیگر 
رویکرد اتحاد همه مخالفینی که به ایرانی آباد، آزاد و 
دمکراتیک می اندیشند و بدان باور دارند، دوباره ذهن 
و افکاربخش زیادی از فعالین اجتماعی و سیاسی ایران 
به خود مشغول کرد� در عین حال، همه مخالفین  را 
برانداز  های  گروه  متعدد  های  طیف  از  موجود  وضع 
تاکتیک رفراندوم تکیه می کنند،  به  یا محافلی که  و 
مردم  توسط  خیابان  تسخیر  بزودی  که  امیدوارشدند 
معترض را در همه شهرهای ایران دوباره تجربه کنند 
نشان دهند که  و حامیان وضع موجود  به حکومت  و 
جامعه ایران برای گذاراز جمهوری اسالمی خود را بیش 

از پیش آماده می کند�
 

موفقیت طرح رفراندوم در گرو چیست؟
اجتماعی  نیروی  نیازمند  کالن  راهبرد  و  طرح  هر 

نیروی  همراهی  بدون  ست� 
 ، رفراندوم  طرح  با  اجتماعی 
خواهد  حتمی  اش  شکست 

بود�
اصلی  پرسش  ترتیب  بدین 
این است که چگونه می توان 
نیروی اجتماعی معترض را در 
سرتاسر ایران به طرح رفراندوم 
به  رفراندوم  تا  کرد،  جذب 
جنبش  در  اصلی  شعار  یک 
شود؟  تبدیل  ایران  اجتماعی 
در متن این پرسش، با پرسش 
دیگری هم روبرو می شویم و 
آن این  که آیا فعالین مدنی و 

اجتماعی در ایران موافق طرح رفراندوم هستند یا نه؟ 
چون در حال حاضر یکی از اصلی ترین گروههای مرجع 
و تعیین کننده، فعالین مدنی و اجتماعی اند� گرایش 
و بینش این نیرو تعیین کننده است� لذا جذب طیف 
فوق به طرح رفراندوم، می تواند نخستین گامی باشد 
که موضوع رفراندوم را در میان اقشار گوناگون جامعه 

توسعه دهد�
سیاسی  روشنفکران  غالب  که  کرد  اضافه  باید  فورا 
در ایران با طرح رفراندوم همدل و همراه نیستند� زیرا 
غالب آنان در پی اصالح نظام و بدان امیدوار بودند و 
حال که اصالح طلبان حکومتی شکست خورده اند، به 
دنبال راهی نو و جدید هستند� با این وجود به گمانم، 
است  ممکن  داخل  در  سیاسی  روشنفکران  از  بخشی 
گام به گام  به طرح رفراندوم نزدیک شوند� در حالیکه 
مخالف  کشور  از  خارج  در  سیاسی  روشنفکران  غالب 
را سازشکارانه  رفراندوم هستند و چنین طرحی  طرح 
ارزیابی می کنند� اما با توجه به روند جنبش  اعتراضی 
طی دو دهه گذشته در ایران این طور به نظر می رسد 
که روشنفکران سیاسی با هر گرایش و پیشینه ای نقش 
تعیین کننده ای نداشته و نخواهند داشت� زیرا دیگر 

جزء گروههای مرجع به شمار نمی آیند�
اینک به نظر می رسد که هم زمینه های ذهنی و 
مهمتر از آن گسترش عینی اعتراضات مدنی و دوری از 

هرگونه خشونت و توسعه و گسترش مبارزات مسالمت 
آمیزدر مخالفت با نظام استبدادی در ایران، عمده ترین 
رفراندوم  طرح  تحقق  امکان  که  ست  محوری  و  مبنا 
را تا حدودی ممکن ومهیا کند� تعمیق غیرقابل تصور 
توسعه  موفقیت  راز  شاید  ایران  در  مدنی  اعتراضات 
طرح  همچنین  رسد�  نظر  به  رفراندوم  طرح  سریع 
رفراندوم، ممکن است توان ایجاد گفتمان سراسری در 
نخست  گام  از همان  زیرا  باشد�  داشته  را  زمین  ایران 
هر نوع خشونت، بویژه خشونت دولتی را نفی و به ساز 
از جمهوری  گذر  و  نموده  تکیه  دمکراتیک  کارهای  و 
به عنوان  تواند  را می  ایرانی«  به » جمهوری  اسالمی 

یک هدف سیاسی روشن مدنظر قراردهد�
الف-  به  نیاز  ایران  اجتماعی  جنبش  در  رفراندوم 
که  دارد  دمکراتیک  نظامی  مبانی  به  تاکید  و  اصرار 
و  ساز  به  تکیه  با  ایران  جامعه  اکثریت  منافع  شالوده 
نظام  تحقق  برای  شفاف  و  روشن  انتخابات  کارهای 
دائمی  روش  پرتو  در  مهم  این  داراست�  را  جمهوریت 
همه پرسی، مشارکت ملت را در تصمیمات کالن جامعه 

تضمین خواهد کرد�
در  مبارزاتی  تاکتیک  بعنوان  رفراندوم  طرح   – ب 
مقابل نظام استبدادی، ودر عین حال به عنوان بدیلی 
گروههای  های شورشی«  »کانون  استراتژی  مقابل  در 
باسابقه سیاسی که همچنان به جنگ مسلحانه گرایش 

دارند، قابلیت گسترش سراسری را داراست�

رفراندوم روشی برای دمکراسی مستقیم یا تاکتیکی گذرا؟
رضا شیرازی
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ج- طرح رفراندوم جهت گذارازنظام مستبد جمهوری 
اسالمی باید به تمامی شیوه ها و تاکتیک های اعتراضات 
خیابانی و اعتصابات منطقه ای و سراسری اصرار و مروج 

تقویت همه تاکتیک های مبارزاتی مدنی باشد�
بنابراین مسئله رفراندوم در جنبش اجتماعی ایران 
هم استراتژی و هم تاکتیک است� به تعبیری دیگر هم 
روش سلبی و هم روش ایجابی ست� رفراندوم یا همان 
همه پرسی، به عنوان روش توان آن را دارد که وحدت 
طبقاتی در بین طبقات فرودست با طبقات میانه را علیه 

جمهوری اسالمی، فراهم کند�
دالئل مخالفت با رفراندوم؟

چرا و به چه دلیلی طرح رفراندوم در مدت کوتاهی 
توانست فضایی را ییافریند و همه را به امر همه پرسی  
حساس نماید و حتی حامیان وضع موجود را به چاره 
طرح  این  به  سو  هر  از  که  جائی  تا  دارد،  وا  اندیشی 
هجوم آوردند تا آن را تخطئه کنند؟ به راستی با خود 
اندیشیده اید که مسئله رفراندوم چرا این همه بحث و 

حساسیت ایجاد کرد؟
اساس  بر  که  تبهکار  و  فاسد  تماما  نظام  یکسو  از 
در  پرسی  همه  از  پابرجاست،  ثروت  و  قدرت  مافیای 
چهارچوب قانون اساسی دم می زند و جالب آنجاست 
که سخن گوی شورای نگهبان اعالم کرد که ما بدون 
چون و چرا از همه پرسی زیر نظر والیت فقیه حمایت 
قاطع می کنیم! از طرف دیگربرخی از جریانات با سابقه 
سیاسی که هم اکنون به صورت فرقه عمل می کنند و 
به ترویج جنگ مسلحانه وبه ایجاد کانون های شورشی 
اصرار می کنند و یا آنان که در خیال خام خویش، به 
کمترازحکومت کارگری ، قانع نمی شوند و یا جریانات 
ای  سوریه  و  داخلی  جنگ  از  هراس  که  طلب  اصالح 
شدن ایران را یک دم و بی وقفه تبلیغ می کنند، همه 

پرسی را نادرست، ناممکن و بیهوده ارزیابی می کنند�
مگر ممکن است که در مدت کمتر از دو ماه، طرح و 
تاکتیکی که فاقد حزب و  سازمان دهندگان سراسری 
در جامعه ایران است، این همه دشمن و مخالف داشته 

باشد؟
براستی مسئله چیست و این همه مخالفت از کجا 

ناشی می شود؟
دارای  پرسی  همه  تاکتیک  که  رسد  می  نظر  به 
ویژه  به  است�  ایران  در  ای  گسترده  پذیرش  زمینه 
تاکتیک  این  و سرشت  درماهیت  ورزی  عدم خشونت 
تواناست تا خشونت دولتی را تماما فلج کند و از میان 

بردارد�
ایرانی  ها  میلیون  بتواند  تاکتیکی  و  شیوه  وقتی 
کند، سالح  گسیل  خیابان  به  و  دهد  قرار  مخاطب  را 
و  فلج  کامال  سیستم  و  افتاد  خواهد  کار  از  سرکوب 
درمانده خواهد شد� لذا در ماهیت و سرشت امر همه 
پرسی، مسئله از کار انداختن خشونت دولتی ممکن و 

میسر است�
بتوانند  باید  ایران  در  رفراندوم  حامیان  گمانم،  به 
درگام های نخست کثیری از فعالین مدنی و اجتماعی 
را به راه کار همه پرسی برای از میان برداشتن استبداد 
دینی جذب نمایند� تا در گام های بعدی شعار و مطالبه 

رفراندوم در ایران همه جانبه تر از قبل گسترش یابد�
حمایت،  انتظامی  نیروی  شعار»  مثال؛  عنوان  به 
انتظامی  نیروی  اوباش،  نه  ایم  مردم  »ما  حمایت«، 

حمایت حمایت« یکی ازشعارهای مهم و تعیین کننده 
بتوان  آن  بر  تکیه  با  شاید  که  اجتماعی ست  جنبش 
انتظامی را به جنبش اجتماعی  از بدنه نیروی  بخشی 
به سراسری  کننده  تعیین  امر  این  تحقق  کرد�  جذب 
کردن این شعار بستگی دارد و گذار مسالمت آمیز با 
تعبیری  به  و  است  میسر  و  ممکن  شعارفوق،  تحقق 

دیگرامکان مهارخشونت دولتی را مهیا می کند�
مسالمت  گذار  زمانی  که  دانیم  می  درستی  به  ما 
آمیز از جمهوری اسالمی ممکن خواهد شد که توازن 
به  انتظامی  نیروی  بدنه اجتماعی  به نفع جامعه و  قوا 
آگاه  نیروهای  باشد� همه  متمایل شده  سمت جنبش 
تردید  ایجاد  در  وقفه  بی  باید  موجود  وضع  مخالف  و 
در بین بدنه اجتماعی نیروی انتظامی سعی و کوشش 
اجتماعی آن  بدنه  از  نهایت الاقل بخشی  تا در  کنند� 
که  بفهمد  درستی  به  و  شود  همراه  جنبش  با  نیرو 
تحقق مطالبات سیاسی جامعه به نفع آنان هم هست 

اوامر فرماندهان نظامی یعنی همراهی  از  و سرپیچیی 
با ملت و همگامی با جنبش آنان� ما شاهد بودیم که 
در روند خیزش دی ماه برخی از عناصر بسیجی بطور 
آگاهانه به طرق مختلف همچون سوزاندن کارت های 

بسیج با مردم معترض همراهی کردند� (۱)
رهبری جمعی در طرح رفراندوم

همه می دانیم  که هر طرح کالن و راهبردی نیازمند 
مدیریت جمعی ست� بدون هدایت و مدیریت جمعی 
ممکن نیست که طرح رفراندوم  با وجود زمینه های 

عینی آن در جامعه، فراگیر شود�
جمعی،  مدیریت  عملی  تحقق  نخست  مرحله  در 
گفتگوی هدفمند دست اندرکاران فعال طرح رفراندوم 
ناپذیر است� زیرا در پرتو گفتگوی  ، ضرورتی اجتناب 
جمعی ست که راه کارهای روشن و ممکن، روش ها و 

شیوه های موثر و خردمندانه، مورد توافق و در نهایت 
ترویج آن ممکن می گردد�

کرد  مطلق  را  رفراندوم  تاکتیک  نباید  و  توان  نمی 
و  نفی  را  دیگر  مدنی  مبارزه  روش  و  شیوه  نوع  هر  و 
انکارنمود� زیرا تجربه همین ماه های اخیر نشان داد که 
زمینه های فراگیر شدن امر اعتصاب در برخی از بخش 

های نیروی کار وجود دارد�
تجربه عینی نشان داده است که تنها در یک گفتگو و 
تعامل بالنده، امکان بروز مدیریت جمعی وجود دارد� به 
تعبیری دیگر، در تعامل و گفتگوی حامیان فعال طرح 
شعارهای  طرح،  بندی  مرحله  و  ها  اولویت  رفراندوم؛ 
و  اجتماعی  روابط  برای  برنامه مشخص  تدوین  اصلی، 
نویسنده  و  ها  دانشگاه  اساتید  و  هنرمندان  با  تماس 
ها و …، جهت ترغیب به همراهی با طرح رفراندوم و 
ابداع برنامه های متنوع دیگر برای گسترش طرح فوق 
و همچنین تالش جهت براه اندازی سازماندهی افقی در 
دنیای واقعی و فعالیت گسترده و همه جانبه در دنیای 
و  اساسی  اهمیت  از  رفراندوم  بین حامیان  در  مجازی 

تعیین کننده برخورد است�
به نظر می رسد که بدون مدیریت و رهبری جمعی، 
طرح رفراندوم به سرانجام نخواهد رسید� فورا باید اضافه 
کرد که رهبری جمعی امری ست که در پروسه ممکن 
و میسر خواهد شد و این مهم نیازمند آن است که در 
باره کم و کیف رهبری جمعی به طور شفاف و روشن  

اظهار نظر کرد�
تجربه سیاسی و اجتماعی جامعه ما نشان داده است 
که رهبری فردی در نهایت حتی اگر بتواند حرکتی را به 
سرمنزل مقصود برساند، باز در آخر جز زیان دستاوردی 
برای جامعه در برنخواهد داشت� لذا پیشنهاد می شود 
در  رفراندوم  فعال طرح  که در صورت ممکن حامیان 
باره کم و کیف رهبری جمعی بحث و گفتگو را آغاز 
کنند� شاید در پرتو چنین گفتگویی،  بارقه هایی قوی 
از مدیریت جمعی برای تحقق طرح رفراندوم  متجلی 

گردد و تجربه ای بکر و پویا و نو زاده شود�
پیوند  مدنی  اعتراضات  با  رفراندوم  طرح 

غالب روشنفکران سیاسی در ایران با طرح رفراندوم همدل و همراه نیستند. 
و حال که اصالح طلبان  بودند  امیدوار  بدان  و  نظام  آنان در پی اصالح  زیرا غالب 
حکومتی شکست خورده اند، به دنبال راهی نو و جدید هستند. با این وجود به گمانم، 
بخشی از روشنفکران سیاسی در داخل ممکن است گام به گام  به طرح رفراندوم 
نزدیک شوند. در حالیکه غالب روشنفکران سیاسی در خارج از کشور مخالف طرح 
به  با توجه  اما  ارزیابی می کنند.  را سازشکارانه  رفراندوم هستند و چنین طرحی 
روند جنبش  اعتراضی طی دو دهه گذشته در ایران این طور به نظر می رسد که 
و  نداشته  ای  کننده  تعیین  نقش  ای  پیشینه  و  گرایش  هر  با  روشنفکران سیاسی 

نخواهند داشت. زیرا دیگر جزء گروههای مرجع به شمار نمی آیند.

اعتراضات  انباشت  و  اعتراضات  انباشت  باعث  ایران  در  محوری  مطالبه 
خمیر مایه اصلی جنبش اجتماعی است که توسط نیروی کار، جنبش زنان و فعالین 
دانشجویی و مدنی، همه آحاد جامعه را مخاطب قرار داده است. انباشت اعتراضات 
حتی  و  دفاعی  موضع  در  حاکمیت  درشت  و  ریز  های  جناح  که  است  شده  باعث 
اضمحالل قرارگیرند و دیگر نتوانند همچون سابق با موج سواری و یا ایجاد فضای 
دروغین اصالح حاکمیت و یا هراس از سوریه ای شدن ایران  و یا بی اهمیت نشان 
دادن اعتراضات جاری، از گذرا و بی نتیجه بودن آن سخن بگویند و فضا ایجاد کنند.
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پیش  از  بیش  را  رفراندوم  طرح  بتوان  اینکه  برای 
گسترش داد باید در سراسری کردن اعتراضات مدنی 
در جامعه شرکت فعال داشت� هر چه اعتراضات مدنی 
در بین اقشار جامعه گسترده تر و همه جانبه تر شود، 
و همین  بیشتری می گردد  اعتراضات  انباشت  باعث  
امر، حامیان وضع موجود را با بحرانهای همه جانبه تری 
بحرانهای سیاسی حاکمیت  هر چه  و  کند�  می  روبرو 
جامعه  در  اش  ثباتی  بی  گردد،  تشدید  و  یابد  توسعه 
عیان تر شده و شاید دیگر نتواند سرکوب سیستماتیک 
را اعمال کند� وقتی هم که خدشه ای اساسی در نظام 
سرکوب ایجاد شود، نیروهای اجتماعی با قدرت و توان 
امکان  و  یابند  می  حضور  جامعه  عرصه  در  بیشتری 
حاکمیت  از  مستقل  نیروهای  یابی  قدرت  و  توسعه 

بیشتر و بیشتر می شود�
توسل  بحران،  مهار  برای  که  کنیم  اضافه  باید  فورا 

اعتراضات  انباشت  هنگام  در  خشن،  های  سرکوب  به 
که  موقعیتی  چنین  در  زیرا  ندارد،  چندانی  کارکرد 
اعتراضات صنفی و اجتماعی گسترده  است، سرکوب 
خشن و عریان، مردم بیشتری را به اعتراض و خیزش 
اعتراض  و  خیزش  روحیه  چه  هر  و  کند  می  ترغیب 
در بین ملت رواج بیشتری یابد دیگر امکان کنترل و 
دلیل  همین  به  داشت،  نخواهند  براحتی  را  سرکوب 
خواهد  تر  آسان  هم  ایران  اجتماعی  جنبش  پیشروی 

بود�
دیالکتیک  و  اعتراضات درجامعه  روند  فهم  و  درک 

جاری در آن ما را با موارد زیر بیشتر آشنا می کند؛
گوناگون  وجوه  در  شده  انباشته  مطالبات   – یکم 
سیاسی اجتماعی، فرهنگی، صنفی و طبقاتی در ایران 

مابه ازای عینی دارد�
دوم – مطالبات انباشته شده در روند چندین ساله 
نمود  توجهی  شایان  کمک  جامعه  محوری  مطالبه  به 
باعث آگاهی بیشتر و عمیق  و همین مطالبه محوری 
تر و پی گیری گسترده تر مطالبه محوری شده است� 
این روند تاثیر و تاثر را به راحتی می توان در »انباشت 

اعتراضات« در ایران امروز درک کرد�
انباشت  باعث  ایران  در  محوری  مطالبه   – سوم 
اعتراضات و انباشت اعتراضات خمیر مایه اصلی جنبش 
و  زنان  جنبش  کار،  نیروی  توسط  که  است  اجتماعی 
فعالین دانشجویی و مدنی، همه آحاد جامعه را مخاطب 
همه  در  ایران  کار  نیروی  که  طوری  است�  داده  قرار 
حوزه های تولیدی، خدماتی، آموزشی و درمانی به یک 
کشیده  موجود  وضع  حامیان  با  ساز  سرنوشت  جدال 
شده است� در این حوزه نباید نقش کلیدی و محوری 
اعتصابات کارگری و اعتراضات بازنشستگان و معلمان 
و کشاورزان معترض را نادیده گرفت� به عالوه این که 
خیابان  دختران  چون  راهکاری  با  ایران  زنان  جنبش 
انقالب، نظام سیاسی ایران را با چالش غیرقابل تصوری 

رو در رو کرده است�
انباشت اعتراضات باعث شده است که جناح های ریز 
و درشت حاکمیت در موضع دفاعی و حتی اضمحالل 
قرارگیرند و دیگر نتوانند همچون سابق با موج سواری 
و یا ایجاد فضای دروغین اصالح حاکمیت و یا هراس 
از سوریه ای شدن ایران  و یا بی اهمیت نشان دادن 
اعتراضات جاری، از گذرا و بی نتیجه بودن آن سخن 
بگویند و فضا ایجاد کنند� زیرا سه رخداد جامعه ایران 

را تماما وارد دوره جدیدی کرده است؛
الف – دختران خیابان انقالب

ب – سرفصل خیزش دی
ج- انباشت اعتراضات�

از  آگاه  نیروهای  و  ها  طیف  همه  فوق؛  رخداد  سه 
جمله، حامیان طرح رفراندوم و گروههای متنوع برانداز 
اعتراضات  روند  کاست  و  کم  بی  تا  خواند  می  فرا  را 

جامعه را تقویت کنند�

منزوی کردن پایگاه اجتماعی جمهوری اسالمی
جمهوری  غیررسمی،  و  رسمی  برآوردهای  طبق 
اسالمی سه یا چهار میلیون حامی در ایران دارد� طیفی 
از این حامیان در نهادهای نظامی، انتظامی، در ارگانهای 
قضائی، فرهنگی و نهادهای دولتی، یا شبه دولتی، رسانه 
های وابسته به حکومت و نظایر آنها سازماندهی شده 
اند� بخش وسیعی از این پایگاه اجتماعی از انواع و اقسام 
رانت ها و امکانات بهره مند شده و از ادامه وضع موجود 
ارتزاق می کند و بر اساس همین منافع،  سرنوشت خود 

را با  آینده جمهوری اسالمی گره زده است�
در حال حاضر پاسخ به این پرسش حیاتی ست که 
مبارزاتی  تاکتیک  و  و روش  به کدام سیاست  تکیه  با 
بخوبی  را  اجتماعی جمهوری اسالمی  پایگاه  توان  می 
نتواند  انزوا کشاند، طوری که که  به  از هم گسست و 
حمایت موثر و تعیین کننده ای از استبداد مذهبی به 

عمل آورد؟
مبارره  و  جدال  یک  در  بتوان  برخی  بزعم  اینکه 
تعیین کننده، پایگاه اجتماعی سازمان یافته جمهوری 
اسالمی را تماما نابود کرده و از بین برد، بیشتر نشان 
با موضوع  دارد� زیرا  از برخورد احساساتی و هیجانی 
می  خود  ایران  در  انسان  میلیون  چهار   ، سه  نابودی 
تواند عاملی شود در گسترش و دوام  چرخه خشونت 

و خون ریزی� به همین علت، تاکید به گذار مسالمت 
شاید  دمکراتیک  نظامی  به  اسالمی  جمهوری  از  آمیز 
بتواند، در انزوای بدنه اجتماعی جمهوری اسالمی موثر 
گردد� ممکن است با گسترش و همگانی کردن طرح 
پایگاه  در  جدی  تزلزل  آمیز،  مسالمت  گذار  شعار  و 
رفته  رفته  تا  آید�  بوجود  اسالمی  جمهوری  اجتماعی 
بتوان بدنه اجتماعی آن را، از بخش مزدوران و جانیان 
و شکنجه گران و لباس شخصی ها و نیروهای اطالعاتی 
و سپاهی و عناصر قوه قضائیه که از نزدیک و بطور دائم 
در استقرار نظام تبعیض و سرکوب نقش اصلی را دارند، 
فعال  بین حامیان  ترمیم  غیرقابل  و شکافی  کرد  جدا 

جمهوری اسالمی با حامیان غیر فعال آن ایجاد نمود�
با پیش روی و تعمیق جنبش اجتماعی ایران جهت 
به انزوا کشاندن کامل پایگاه  جمهوری اسالمی حتی 
می توان سخن از » وحدت ملی «، برای طیف هایی از 
حامیان جمهوری اسالمی که در سرکوب جامعه نقشی 
ایفا نکردند را  مورد بحث و گفتگوی عمومی قرار داد و 
از چشم اندازی سخن گفت و بدان تکیه زد  که جنبش 
اجتماعی ایران، شعار » می بخشیم اما هرگز فراموش 
نمی کنیم « را، در تار و پود جامعه ایران تبلیغ و ترویج 
پلید  نظام  اجتماعی  پایگاه  بیشتر  چه  هر  تا  نماید� 
روحانیت حاکم را به انزوا بکشاند و با گسیل میلیونها 
ایرانی آزادی خواه به خیابانها، استبداد دینی حاکم را 
به یک قدمی سقوط کشانده و در نهایت مهر نابودی به 
این نظام ضدانسانی را برتارک میهن در بندمان حک 

نماید�
شکاف  توانست  خواهد  تاکتیکی  رسد  می  نظر  به 
کند  ایجاد  اسالمی  جمهوری  اجتماعی  پایگاه  در 
حامیان  با  فعال  حامیان  کارکرد  در  کیفی  تفاوت  که 
غیرفعال جمهوری اسالمی قائل شود و در واقعیت این 
تفاوت را به خوبی درک کند و بفهمد� شاید با تاکید 
به شعارهائی نظیر بسیجی واقعی؛ همت بود و باکری، 
اجتماعی  پایگاه  میان  در  را  ترمیمی  غیرقابل  انشقاق 

جمهوری اسالمی بتوان ایجاد کرد�
پیشروی  حال  در  ایران  اجتماعی  جنبش  آیا 

است؟
دو رخداد و سرفصل خیزش دی و دختران خیابان 
با نظام تبعیض و  از مخالفت  انقالب،  نمادی ماندگار 
ستم در ایران امروز به شمار می آیند� هر دو رخداد و 
سرفصل، به شکلی از اشکال برخی از مسائل و مبانی 
تحت  امروز  ایران  در  را،  مدنی  مبارزه  و  سیاست  امر 
الشعاع قرار داده اند� فهم و درک دو سرفصل فوق به ما 
خواهد آموخت که جنبش اجتماعی ایران در کدامین 

مرحله است�
مطالبات  که   داد  نشان  دی  خیزش  سرفصل 
نیروهای فرودست،  انباشته شده و هر آن ممکن است 
که تحقیرشدگان و فرودستان خیابان را تسخیر کنند 
فراخوانند  چالش  به  دوباره  را  سیاسی  نظام  کلیت  و 
زده  وحشت  و  هراسناک  را  حکومت  پدیده،  همین  و 
کرده است� به این دلیل، سرکوب و فشار به جامعه را 

تاکتیک همه پرسی دارای زمینه پذیرش گسترده ای در ایران است. به ویژه 
تا خشونت دولتی  تواناست  تاکتیک  این  عدم خشونت ورزی درماهیت و سرشت 
را تماما فلج کند و از میان بردارد.  وقتی شیوه و تاکتیکی بتواند میلیون ها ایرانی 
را مخاطب قرار دهد و به خیابان گسیل کند، سالح سرکوب از کار خواهد افتاد و 
سیستم کامال فلج و درمانده خواهد شد. لذا در ماهیت و سرشت امر همه پرسی، 

مسئله از کار انداختن خشونت دولتی ممکن و میسر است. 

با پیش روی و تعمیق جنبش اجتماعی ایران جهت به انزوا کشاندن کامل پایگاه  
جمهوری اسالمی حتی می توان سخن از » وحدت ملی «، برای طیف هایی از حامیان 
جمهوری اسالمی که در سرکوب جامعه نقشی ایفا نکردند را  مورد بحث و گفتگوی 
عمومی قرار داد و از چشم اندازی سخن گفت  که جنبش اجتماعی ایران، شعار » می 
بخشیم اما هرگز فراموش نمی کنیم « را، در تار و پود جامعه ایران تبلیغ و ترویج نماید.
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دو چندان کرده اند که معترضین را به زانو درآورند تا 
ازباالی  را  تحقیرشدگان  و  گرسنگان  قیام  شبح  شاید 
سر خویش بردارند� همچنین رخداد و سرفصل دختران 
کامال  ای  مرحله  وارد  را  ایران  زنان  جنبش  انقالب،  
عظیم  پتانسیل  آن،  از  فراتر  حتی  کرد�  نو  و  جدید 
اعتراض مدنی و خالقانه زنان را به جامعه و حکومت 
خیابان  دختران  سرکوب خشن  که  طوری  داد�  نشان 
انقالب، به مردم ستمدیده ایران زمین به روشنی نشان 
تبعیض  و  ستم  بر  حکومت  اساس  و  شالوده  که  داد 

استوار است�
رخداد و سرفصل دختران انقالب، یکی از ضدانسانی 
ترین سیاست های جمهوری اسالمی را به چالش کشید 
با دختران  و همگام  معترضین وضع موجود، همراه  و 
انقالب، سیاست ضد زن جمهوری اسالمی، و به طور 
در  بلکه  تنها محکوم،  نه  را  اجباری  مشخص  حجاب 
هر کارزار اعتراضی زنان جامعه علیه تبعیض جنسیتی، 
انسانی  وظیفه  از  جزئی  را  زنان  جنبش  با  همراهی 
مجراهای  از  یکی  شک  بی  دانست�   خواهند  خویش 
تعیین کننده مبارزه با استبداد دینی و تبعیض و ستم، 
همراهی با جنبش زنان ایران است�  جنبشی که توان 

گسیل میلیونها زن معترض ایرانی به خیابان را دارد�
که  داد  نشان  اخیر  ماه  دو  عینی  و  واقعی  تجربه 
نمی توان با تعیین تاریخ و به مناسبت های گوناگون، 
ستمدیدگان ایران را به خیابان گسیل کرد� زیرا تمام 
تقالی شبانه و روزی نهادهای سرکوب گر، جلوگیری 
هر  علت  همین  به  است�  خیابان  دوباره  تسخیر  از 
تالشی برای گسیل ملت آزاده به مناسبت بیست و دو 
چهارشنبه  یا  و  دکترمصدق  مرگ  سالروز  یا  و  بهمن 
سوری، دیدیم که با شکست مواجه شد� زیرا نهادهای 
سرکوب گر هزاران هزار نظامی را به خیابانهای تهران و 

شهرستانها گسیل کردند تا از هرگونه اعتراض خیابانی 
جلوگیری کنند� لذا تجربه همین چند ماه به مخالفین 
وضع موجود به خوبی نشان داد که بی وقفه در تقویت 
مبارزات جاری کارگران، معلمان، بازنشستگان و زنان، 
دانشجویان و کشاورزان ایران گام بردارند تا آتش زیر 
خاکستر جنبش اجتماعی ایران بیشتر و همه جانبه تر 
شده و زمانی که دوباره سرباز زد، توانمندتر و گسترده 
صدچندان  را  دینی  استبداد  حاکمیت  های  پایه  تر، 

بلرزاند و چنین روزی به زودی فراخواهد رسید�
دینی  استبداد  علیه  اعتراض  و  خیابان  در  حضور 
تاریخ  تعیین  و  اعالمیه  صدور  با  نه  خیابان  تسخیر  و 
و  دائمی  تبلیغ  با  نه  و  است  ممکن  خیابانی  اعتراض 
طبیعی  سیر  یافت�  خواهد  تحقق  روزی  و  شبانه 
عمومی  ازای  به  ما  نهایت  در  شده  انباشته  اعتراضات 
امری،  چنین  داشت  برخواهد  در  را  خیابان  تسخیر  و 

اجتناب ناپذیر است�
سخن آخر؛

سالهای دور و دیر، با سابقه ترین زندانی سیاسی در 
ایران آقای امیر انتظام، موضوع همه پرسی را مطرح نمود 
و سپس موضوع رفراندوم توسط بخشی از دانشجویان 
فرود  و  فراز  روند  در  و  گردید  مطرح  جد  به  معترض 
است  این  رفراندوم؛  اجتماعی شعار »رفراندوم  جنبش 
شعار مردم«، به عنوان یکی از شعارهای اثباتی، مطرح 
شده است� بنابراین می توان فراتر از یک تاکتیک، ازآن 
بعنوان یک روش تعیین کننده مشارکت آحاد ملت در 
مورد  و  گفت  سخن  جد  به  خویش  سرنوشت  تعیین 
ارزیابی خردمندانه قرارداد و تالش نمود که در جنبش 
میان  در  را  پرسی  همه  مسئله  امروز،  ایران  اجتماعی 
بخش های آگاه جامعه فراگیرتر نمود تا شاید بعنوان 
در  دموکراتیک  مناسبات  تحکیم  در  بتواند  روش  یک 

جامعه جایگاه تعیین کننده خود را بیابد�
همه پرسی می تواند بعنوان یک دستاورد تاریخی و 
یکی از شیوه های اصلی دموکراسی مستقیم در ایران 
کارکردی قابل توجه داشته باشد� البته این امر زمانی 
از روشنفکران  و گروهی  است که الاقل بخش  ممکن 
و متفکرین و اندیشمندان و گروههای مرجع همچون 
ایده  و  این نظر  به  اجتماعی و صنفی  و  فعالین مدنی 
تکیه کنند� بییشک یکی از راه های تحقق دمکراسی 
مستقیم، همه پرسی بعنوان روش و تقویت این چشم 

انداز و افق رهائی بخش است�
روند جنبش اجتماعی در ایران نشان خواهد داد که 
زودگذر  تاکتیکی  بعنوان  صرفا  آیا  پرسی  همه  مسئله 
طرح شده یا به عنوان یک روش سیاسی برای تحکیم 
تعیین  در  ملت  آحاد  مشارکت  و  دمکراتیک  نظامی 
سمت و سوی مناسبات سیاسی کالن می تواند مدنظر 

قرار گیرد�
تحقق  کارهای  راه  که  است  این  اما  اصلی  پرسشی 
شعار  دو  بخش   رهائی  و  ساز  تاریخ  دستاوردهای 
ضمیر  و  متن  از  که  پرسی،  همه  و  ایرانی  جمهوری 

جامعه برخاسته، چگونه است؟
»برادر  یا  و  برادرماست«  »ارتش  (۱): شعار  پاورقی 
ارتشی، چرا برادرکشی؟« در حافظه و ضمیر ملت ما، رد 
پای محکمی دارد و دیدیم که در انقالب ناکام بهمن ماه 
چگونه جامعه توانست بدنه نظامی حکومت سلطنتی را 
با خود همراه کند�  بر اساس همین تجربه، ملت ایران 
باز خواهد توانست برای کم هزینه کردن گذار مسالمت 
آمیز از جمهوری اسالمی به نظامی دمکراتیک،  بخش 
جنبش  به  را  نظامی  و  انتظامی  نیروی  بدنه  از  های 

اجتماعی جذب کند�

»مسائل زیست محیطی«، »صندوق بازنشستگی«، 
»بودجه دولت«، »نظام بانکی« و »بیکاری«� بر این 
چالش ها باید افزوده شود چالش »فساد گسترده«، 
»تسلط سپاه و نهادهای مربوطه بر اقتصاد«، »بهره 
وری پایین و نامناسبی رشد اقتصادی«� اثرنهایی و 
و  معاش  شدن  نامناسب  ها  چالش  این  افزای  هم 

معیشت اکثریت است�
منابع  و  توانائی  ها  چالش  این  از  کدام  هر  حل 
را طلب می کند که دست کم در  اقتصادی کالنی 
کوتاه مدت در دسترس حاکمیت نیست� کسانی که 
سکان حاکمیت ایران را در دست دارند، همان بقایای 
حزب جمهوری اسالمی و حواریون خمینی هستند، 
که با گذشت 40 سال هنوز نتوانسته اند به نوسازی 
اقتصادی کمک کنند� بخشی از این حاکمیت هنوز 
در سوادی بازگشت به دوران» طالئی امام« است و 
پیشه  را  روزمرگی  اندازی  هیچ چشم  بدون  بخشی 

کرده است�
دنیای کنونی دنیای پویایی پایدار است� حاکمیت 
با  و  ندارد  را  نوشونده  شرایط  با  انطباق  رمق  ایران 
را  اموراتش  که  است  نفتی  رانت  مصنوعی  تنفس 
می  زحمت  به  اینک  نفتی  درآمدهای  گذراند�  می 
منبع  و  بپوشاند  را  کشور  جاری  های  هزینه  تواند 
نیست�  دست  در  اقتصادی  نوسازی  برای  دیگری 
پای  ایران  ناامن  محیط  به  نیز  خارجی  سرمایه 
مشارکت  مشروعیت،  رفتن  از دست  با  گذارد�  نمی 
مردمی، کارآمدی و منابع اقتصادی، فرسودگی سران 
های  چالش  ابر  توان  می  منبع  کدام  با  مدیران  و 

اقتصادی-اجتماعی ایران را حل کرد؟
بدین ترتیب طبیعی است تا زمانی که تنگناهای 
زندگی اعم از معاش و معیشت باقی است و دائما با 
انتظارات اکثریت مردم از زندگی خوب – که رو به 
افزایش هم هست- در تصادم است، زمینه نارضایتی 
این  عمق  و  سطح  بود�  خواهد  باقی  جامعه  در 
این  است�  پویائی  و  دگرگونی  داری  البته  نارضایتی 
نارضایتی ممکن است نتواند خود را همیشه به شکل 
به شبکه  توجه  با  اما  نشان دهد�  تظاهرات خیابانی 
علیرغم  شهر  پوست  زیر  در  اجتماعی  رسانه  های 
همه سرکوب ها، گسترده شده و رشد پیدا می کند 
نارضایتی در  این  بروز  و  تعمیق می گردد� ظهور  و 
شرط  به  منوط  به  البته  خیابانی  و  گروهی  اشکال 
ناراضیان  میان  هماهنگی  قبیل  از  گوناگونی  های 
چگونگی  و  اعتراضی  جنبش  در  رهبری  وجود  و 
اگر  حتی  اما  است�  آن  با  سرکوبگر  نیروی  برخورد 
نارضایتی عمومی دارای بروز بیرونی نباشد، همچنان 
فعال باقی مانده و به رشد خود ادامه می دهد و در 

آینده خود را در اشکال گوناگون نشان می دهد� 
آیا نارضایتی ها و تظاهر بیرونی آن می تواند 

به پیامدهای مثبتی بیانجامد؟
کوتاه  در  تواند  می  اعتراضی  جنبش  درصورتی 
به  بتواند  که  بیانجامد  مثبتی  پیامدهای  به  مدت 
در  پرسی  همه  طریق  از  و  آمیز  مسالمت  شکل 
دگرگونی  و  اصالحات  سیاسی-اقتصادی  ساختار 
پایداری را برای انجام اصالحات سیاسی و اقتصادی 
آرام ایجاد کند� اما در غیر این صورت سایر اشکال 
دگرگونی و احتماال فروپاشی نظام غیر ممکن نیست�

از آنجائی بخش عمده ناکارآمدی اقتصادی و 
در نتیجه فقر و فالکت عمومی مربوط به رانتی بودن 
اقتصاد و مداخله رهبری حاکمیت، نهادهای مذهبی 
و سپاه پاسداران و نهادهای وابسته در اقتصاد است، 
بهبود اقتصادی در ایران از مسیر رانت زدائی و خلع 
نهادهای  کلیه  گذرد�  می  سپاه  و  فقیه  ولی  از  ید 
تحت  نهادهای  نظارت  و  مدیریت  تحت  اقتصادی 
عمومی  نهاد  یک  به  بایست  می  فقیه  ولی  اختیار 
شود  پاسخگوسپرده  و  شفاف  دولتی-  الزاما  نه  و   –
تا با مشارکت مردم به عنوان سهامدار آن به شکل 
اقتصادی  رشد  ایجاد  برای  را  ملی  منابع  کارآمدی 
آیا  که  است  این  پرسش  اما  گیرد�  بکار  اشتغال  و 
حاکمیت  در  ساختاری  تغییرات  به  که  آرامی  گذار 
کارآمدی  است؟  متصور  مدت  کوتاه  در  بیانجامد 
پیشرفته  های  رژیم  ویژگی  اصالحات  مدیریت 
کارآمدی  دارای  مشروعیت  بر  افزون  که  است  ای 
مدیریتی بوده و از مشارکت عمومی بهره می برند� 
خود  معیارهای  چارچوب  در  حتی  فعلی  حاکمیت 
حاکمیت و از منظر ارزشهایش، فاقد چنین ظرفیتی 
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مقدمه
دی ماه سال ۱396 شهرهای گوناگون ایران شاهد 
سلسله تظاهرات گسترده اعتراضی نسبت به حکومت 
بود که که فضای سیاسی- درون و برون مرز- ایران را 
دستخوش دگرگونی کرد� خیزش دی ماه بدون مقدمه 
نظیر تجمع  اعتراضاتی  از آن  ماه ها پیش  نبود� چه  
مال  زیست،  محیط  بازنشستگان،  مطالبات  به  مربوط 
شهرهای  در   … و  ها  حقوق  ماندن  عقب  باختگان، 
مختلف کشور مشاهده می شد� اما اهمیت خیزش دی 
ماه در اقصی نقاط کشور این بود که تجمعات کوچک 
رسانه  شبکه  لطف  به  بار  این  و  باره  یک  به  پیشین 
های اجتماعی و همچنین روابط غیررسمی به یکدیگر 
تر،  رادیکال  ترتیب طرح شعارهایی  بدین  گره خورد� 
پنهان  شهر  پوست  زیر  در  که  ای  فروخفته  مطالبات 

بود را آشکار کرد�
تحول کیفی خیزش دی ماه به گونه ای است که 
می توان فضای سیاسی ایران را به دوره پیش و پسا 
اعتراض های دی ماه تقسیم کرد� هر چند  بخشی از 
شعارهای تظاهرکنندگان در ابتدا معطوف به نارضایتی 
از تنگناهای اقتصادی بود اما به سرعت به عرصه های 
دیگر نظیر امور سیاسی داخلی و سیاست خارجی هم 

کشیده شد�
به طور خالصه می توان نارضایتی های موجود که 
دسته  در سه  را  داشت  بازتاب  شعارها  در  زیاد  و  کم 
تقسیم بندی کرد: مشکل فالکت/ فقر، شکاف طبقاتی 

در جامعه و فساد اقتصادی�
مشکل فالکت محصول تورم و بیکاری است که به 
کاهش قدرت خرید خانوار انجامیده و طبیعتا از سطح 
اقتصادی  فساد  مشکل  کاهد�  می  زندگی  کیفیت  و 
قدرت،  نهادهای  پاسخگوئی  و  شفافیت  نبود  دلیل  به 
رفته  باد  بر  منابع عمومی کشور  موجب می شود که 
بعدی  مشکل  به  اندک  گروهی  نزد  در  تمرکز  با  و 
دیگر  شعار  دو  البته  بیانجامد�  طبقاتی  شکاف  یعنی 
نبود،  صرف  اقتصادی  چند  هر  که  داشت  وجود  هم 
یعنی شعار علیه سران حکومت و سیاست مداخله در 
امور داخلی کشورهای دیگر، اما باز به نحوی با چالش 
به  اشاره  شعار،  دو  این  است�  مربوط  اقتصادی  های 

کالن،  مدیریت  ناکارآمدی 
هدر  به  همچنین  و  تبعیض 
در  باید  که  دارد  منابع  دادن 
شهروندان  اراده  چارچوب 
داخلی  مشکالت  حل  و 

بکارگرفته شود�
که  نیست  پنهانی  نکته  
بسته  مطالبات  مجموعه  این 
عالم  در  که  است  متشکلی 
یکدیگرقابل  از  روزمره  زندگی 
بنابراین  نیست�  تفکیک 
تفکیک  که  کرد  تاکید  باید 
اقتصادی،  مسائل  مصنوعی 
اجتماعی و سیاسی نمی تواند، 

بلکه  کند�  کمک  ماه  دی  اجتماعی  خیزش  فهم  به 
تواند  می  که  است   (Holistic view)گرا کل  نگاه  این 
بررسی  و  معترضان  گوناگون  های  خواسته  ترکیب  با 
نقطه مشترک آنها، دالیل و انگیزهای خیزش دی ماه 
را فهم نماید� در همین راستا بحران معاش و معیشت 
تنها مسئله فردی اقتصادی نیست� بلکه این به معنای 
کاهش منزلت و اعتبار اجتماعی فرد در جامعه طبقاتی 
فردی  تصمیمات  نوبه خود  به  امر  است� همین  ایران 
را محدود می کند و مشارکت در توزیع قدرت را در 

سطح اجتماعی کاهش می دهد�
معنای  به  اقتصادی  نشینی  حاشیه  دیگر  زبان  به 
نیز هست� چنین  و سیاسی  اجتماعی  نشینی  حاشیه 
فرایندی را می توان به گروه های اجتماعی یا مناطق 
که  نیست  انکار  قابل  داد�  تعمیم  نیز  جغرافیایی 
جغرافیایی،  توزیع  سن،  جنس،  همچون  متغیرهایی 
توزیع  چگونگی  بر  مذهبی  یا  و  زبانی  قومی،  تعلق 
درآمد در ایران تأثیر می گذارد� اطالعاتی در این زمینه 
در دسترس نیست�  با این وجود با توجه به اطالعات 
جسته گریخته به نظر می رسد که درآمد ملی چه از 
نظر سنی ، جنسی و جغرافی به نحوه ناموزونی توزیع 
می شود و سهم جوانان و زنان در درآمد ملی با توجه 
از  کمتر  شغلی  های  فرصت  و  اشتغال  نازل  نرخ  به 
میانگین است� همچنین از منظر توزیع جغرافی، برای 

ساختاری  دلیل  به  که  ایران  از  خاصی  مناطق  مثال 
به  تدریج  به  اند،  بازمانده  رشد  از  منابع  توزیع  نابرابر 
اند�  شده  رانده  اجتماعی  منزلت  یا  سیاست  حاشیه 
چرخه توزیع نابرابر اقتدار و قدرت سیاسی و نابرابری 
در منزلت مذهبی و اجتماعی نیز ازجمله عوامل موثر 
در نابرابری توزیع درآمد و شکاف طبقاتی است که به 

طور فزاینده ای افزایش می یابد�
پدیده  جوامع   در  عمومی  اعتراضات  و  ها  خیزش 
های تازه ای نیستند� اما با این وجود نمی توان پنهان 
کرد که ویژگی ها و فرایند پیدایش و پویش و فرسایش 
این خیزش ها کمتر با یکدیگر شبیه است� به همین 
پژوهشی  های  یافته  تعمیم  یا  و  برداری  الگو  دلیل 
پذیر  امکان  غالبا  اجتماعی  های  خیزش  خصوص  در 
نیز  گذشته  های  جنبش  و  خیزشها  تجربه  نیست� 
تواند  نمی  اما  است  آگاهی بخش  و  آموزنده  هر چند 
مستقیما به فهم جنبش اخیر کمک کند� با این وجود 
سیاسی  فعالین  و  گران  تحلیل  کرد،  انکار  توان  نمی 
برای فهم جنبش دی ماه و هر جنبش دیگری نیازمند 
نوعی الگو، انگاره، مدل سازی یا مفهوم سازی هستند�
از دیگر سو می توان ادعا کرد که هیچ تحلیل گری 
نیز بدون نوعی الگو و انگاره پیشینی و به زبان دیگر 
بدون ماخذ و مرجع نظری به مشاهده تغیر و تحوالت 
نمی پردازد� بلکه ماخذ نظری آشکار و پنهان هدایت 
بررسی کنندگان را در اختیار دارد و بر آن تاثیر می 

اعتراض های دی ماه: زمینه ها و انگیزه ها
احمد علوی
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گذارد� در چارچوب همین انگاره سازی، خیزش های 
قابل  گوناگونشان  های  ویژگی  اعتبار  به  اجتماعی 
طبقه بندی هستند� از آن جمله است: اندازه و شمار 
مشارکت  انگیزه  مطالبات،  نوع  کنندگان،  مشارکت 
اجتماعی  تداوم، مشارکت گروه های  زمان  کنندگان، 
گوناگون، مناطقی که این خیزش ها در آن رخ میدهد، 

سویه شعارهای عمده، میزان سازمان یافتگی، تاکتیک 
ها، چگونگی مدیریت و رهبری و برخی دیگر از ویژگی 
اعتراض  فرایند  کنندگان،  بررسی  زبان  و  درک  ها� 
شگفت  البته  این  و  نبود  یکسان  ماه  دی  اجتماعی 
آور نیست� برای مثال برخی از فعالین سیاسی منظر 
تبلیغی و سیاسی-عملی به آن پرداختند و برخی دیگر 
فهم  پیش  نمودند�  اقدام  خود  مشاهدات  توصیف  به  
انگاره  و  الگو  چگونگی  تاویلگران،  از  کدام  هر  های 

سازی از صحنه رقم می زند�
عامل  اجتماعی  خیزش  زمینه  و  شرایط  

اعتراض ها نیست، بستر آن است
به  ابتدا  در  باید  که  اساسی  های  پرسش  از  یکی 
هایی  انگاره  و  مفاهیم  آیا  که  است  این  پرداخت  آن 
طبیعی  علوم  و  عینی  های  پدیده  تحلیل  در  که 
تحلیل  در  دارند که  را  این  قابلیت  بکاربرده می شود 
فرایند و خیزش اجتماعی بکارگرفته شوند � برای مثال 
که  عامل  یا  علت  جوهر،  ماهیت،  همچون  مفاهیمی 
پدیده  میان  روابط  توضیح  یا  توصیف  برای  معموال 
تحلیل  و  بررسی  برای  بکاربرده می شود،  عینی  های 
 (Social constructs)ای برساخته  که  اجتماعی  پدیده 
است، کارآمدی دارد؟ مفاهیمی که شماری از آنها در 
اینجا آورده شد، مفاهیم سترونی نیستند و در پس آن 
از دانش  انگاره های معینی پنهان است که  ارزشها و 
تجربی طبیعی به امانت گرفته شده است� آن درک از 
و  بررسی  به  به  مفاهیمی  چنین  با  اجتماعی  خیزش 
بر  مبتنی  پردازد  اجتماعی می  فرایند خیزش  تحلیل 
ذات انگاری(Essencialism) می باشد که راهبرد نظری 
برساخته  که  اجتماعی  مناسبات  فهم  برای  کارآمدی 
اجتماعی(Social construct) هستند، به شمار نمی آید�
رفتار گروهی است و هر  از جنس  خیزش عمومی 
چند در محیط فیزیکی و اجتماعی خود را نشان میدهد 
اما دارای جنبه های پنهان در اندیشه و روان افراد و 
گروه هایی است که در خیزش ها فعال هستند و آنها 
از  یکی   (200۷  ;۱99۵ ,Searle)سرل انگیزاند�  می  را 
تفاوت های کنش فرد نسبت به تحوالت عرصه عینی 
 (Free will)آزاد اراده  وجود  را  فیزیک  و  مانند شیمی 
می داند� تصیم گیری با توجه به اراده آزاد و همچنین 
تاثیر جریان اطالعات و ریسک بر روی تصمیم گیری، 
بکارگیری تعین گرائی که در علوم طبیعی رواج دارد 
را در علوم اجتماعی زیر سئوال می برد� چنین درکی 
درک  (Essencialism)و  انگاری  ذات  نوعی  بر  مبتنی 

مکانیکی(Mechanical assumptions) از فرایند دگرگونی 
اقتصادی، و سیاسی  اجتماعی،  ها  است� زمینه های 
هر چند بستر خیزش های اجتماعی هستند اما خود 
نیستند� چه بسترهای  پیدایش آن  مستقیما »عامل« 
یاد شده ابتدا از سوی بازیگران سیاسی تفسیر و تاویل 
انتخاب  با  و  خود  فهم  پیش  پایه  بر  بازیگران  و  شده 

آگاهانه خود تصمیم می گیرند چه واکنشی را نسبت 
به تحوالت اجتماعی نشان دهند� به همین دلیل است 
یکسانی  و  واکنش  داوری  درک،  گوناگون  افراد  که 

نسبت به تحوالت اجتماعی ندارند�
عمده ترین نیروی خیزش دی ماه

نبود�  یکسان  ها  اعتراض  در  افراد  مشارکت  نوع 
برخی در صف نخست خیزش به تظاهرات روی آورند 
آن حمایت می کردند�  از  و حاشیه  کنار  در  برخی  و 
برخی نیز علیرغم همدلی با آن – به دلیل ریسک باالی 
دستگیری و یا سرکوب- کمتر در خیابان ظاهر شدند� 
با این وجود توافق وجود دارد که جوانان به خصوص 
های  در خیزش  را  مشارکت  بیشترین  در شهرستانها 
از  تجربی  موثق  اطالعات  چند  هر  دادند�  نشان  اخیر 
تعلق طبقاتی این گروه در دست نیست اما با حدس و 
گمان می توان ادعا کرد بخش گسترده ای از مشارکت 
پایین  از جوانان الیه  ماه  اعتراض های دی  کنندگان 
طبقه متوسط  تشکیل شده که از فرصت های آموزشی 

استفاده نموده اند�
دانشگاهی  تحصیلکردگان  گروه  این  از  بخشی 
در  تبعیض  و  گسترده  بیکاری  دلیل  به  که  هستند 

امر  این  تایید  در  هستند�  بیکار  شغلی  های  فرصت 
نمونه  برای  که  است  گفته  کار  وزیر  اقتصادی  مشاور 
۵9 درصد دستگیرشدگان در اعتراض های دی ماه در 

اسالمشهر بیکار بوده اند�
درصد   ۵9 کشور  وزارت  های  داده  اساس  بر 
اند  بوده  آن  از  کمتر  و  دیپلم  دارای  دستگیرشدگان 
و اکثریت آنان کمتر از 30 سال داشته اند� بر اساس 
بیکاری  نرخ  باالترین  کار  وزارت  منتشره  رسمی  آمار 

یا در حال تحصیل دوره های  التحصیل  فارغ  جمعیت 
عالی به ترتیب به استان های کرمانشاه با 34,9 درصد، 
با  بختیاری  و  چهارمحال  درصد،   29�4 با   کردستان 
۷�2۸  درصد اختصاص دارد؛ ضمن اینکه کمترین نرخ 
با ۵�۱2  درصد  به استان مرکزی  نیز مربوط  بیکاری 
است� هم زمان ساالنه حدود یک میلیون نفر به جمعیت 
متقاضی شغل اضافه می شوند که از این میزان حدود 
هستند�  التحصیالن  فارغ  جمعیت  از  نفر،  هزار   ۸00
از سایر کشورها متمایز می  ایران را  آنچه بیکاری در 
است�  کرده  تحصیل  و  متخصص  افراد  بیکاری  کند 
پیدایش دوره رکود معموال  با  چون در سایر کشورها 
بیکاری  ریسک  معرض  در  متخصص  غیر  کار  نیروی 
باالتری نسبت به نیروی متخصص است� از آن جهت 
جوانان  از  غالبا  ایران  کرده  تحصیل  کار  نیروی  که 
شرایطی  چنین  در  آنها  پذیری  آسیب  شده،  تشکیل 
بیشتر است� در این میان زنان نیز- با توجه به تبعیض 
در بازار کار- از دیگر گروه هایی هستند که – نسبت 
بیکاری  ریسک  -مشمول  مشابه  شرایط  با  مردان  به 

باالتری خواهند بود�
شبکه های  از  عمدتا  جوانان-  گروه-یعنی  همین 
در  دلیل  به  و  کنند  می  استفاده  اینترنتی  اجتماعی 
بیش  و  کم   المللی  بین  های  رسانه  داشتن  اختیار 
رؤیای  و  داشته   آگاهی  جهان  در  زندگی  اوضاع  از 
می پرورانند�  سر  در  را  متوسطی  طبقه  زندگی  یک 
زندگی  سمت  به  را  آن ها  اقتصادی،  محرومیت  اما 
فرودستان سنتی در محالت فقیرنشین حاشیه شهر و 
سکونت گاه های غیرقانونی، و زیست متکی بر حمایت 
زندگی  زیادی  حد  تا  و  پایه  دون  مشاغل  و  خانواده 
امکان  به  دسترسی  کاهش  است�  داده   سوق  عاریتی 
معاش و معیشت تنها امری اقتصادی نیست چه موجب 
اجتماعی شده و همزمان  یا گروه  کاهش منزلت فرد 
امکان تصمیم گیری و مشارکت در توزیع قدرت و نیز 
کرامت فرد را به زیر سئوال می برد� بنابراین مجموعه 
ای از انگیزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تصیم 
به خیزش  پیوستن  برای  معترض  گروه  یا  فرد  گیری 

خیابانی را موجه و مشروع می کند�
»J ج -جیمز دیویس و »منحنی

 (J) مدل  معرفی  با   (James J� Davis)دیویس جیمز 
وارونه (∫) تالش کرد تا با ترکیب دو مفهوم انتظارات 

 Resources) منابع  به  دسترسی  و   (Expectations)
نارضایتی مبتنی  بر  accessibility) مدل تحلیلی مبنی 

او  یا احساس محرومیت را تدوین کند�  بر محرومیت 
مدعی است افزایش انتظارات اقتصادی مردم، به دنبال 
یک دوره پیشرفت اقتصادی و رکودی که پس از آن 
از  ذهنی،  طور  به  را  مردم  معموالً  آید،  می  وجود  به 
اعتراض و  به  آنان رو  نگران می کند و  وضعیت شان 
دیوس  مدل  در  کلیدی  مفهوم  انگیزاند�  می  خیزش 

به طور خالصه می توان نارضایتی های موجود که کم و زیاد در شعارها بازتاب 
داشت را در سه دسته تقسیم بندی کرد: مشکل فالکت/ فقر، شکاف طبقاتی در 
جامعه و فساد اقتصادی. البته دو شعار دیگر هم وجود داشت که هر چند اقتصادی 
داخلی  امور  در  مداخله  سیاست  و  حکومت  سران  علیه  شعار  یعنی  نبود،  صرف 
کشورهای دیگر، اما باز به نحوی با چالش های اقتصادی مربوط است. این دو شعار، 
اشاره به ناکارآمدی مدیریت کالن، تبعیض و همچنین به هدر دادن منابع دارد که باید 

در چارچوب اراده شهروندان و حل مشکالت داخلی بکارگرفته شود. 

از آنجائی بخش عمده ناکارآمدی اقتصادی و در نتیجه فقر و فالکت عمومی 
مربوط به رانتی بودن اقتصاد و مداخله رهبری حاکمیت، نهادهای مذهبی و سپاه 
پاسداران و نهادهای وابسته در اقتصاد است، بهبود اقتصادی در ایران از مسیر رانت 
زدائی و خلع ید از ولی فقیه و سپاه می گذرد. کلیه نهادهای اقتصادی تحت مدیریت 
و نظارت نهادهای تحت اختیار ولی فقیه می بایست به یک نهاد عمومی - و نه الزاما 
دولتی- شفاف و پاسخگوسپرده شود تا با مشارکت مردم به عنوان سهامدار آن به 

شکل کارآمدی منابع ملی را برای ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال بکار گیرد.



18دوره جدید | فروردین و اردیبهشت 1397 | شماره 20
همان ناهمسازی میان خواسته ها و داشته ها، توقعات 

و احساس برآورده شدن این توقعات است�
هر چند مدل دیویس برای توضیح وضعیت انقالبی 
نیز  نارضایتی  فهم  برای  تواند  می  اما  شده  تدوین 

کارآمد باشد� بنا به این انگاره، خیزش اعتراضی زمانی 
بهبود  از  ای  دوره  و  ای  از درجه  میدهد که پس  رخ 
عقب گرد  رکود،  از  ای  دوره  اجتماعی،  و  اقتصادی 
سریع یا نامناسب شدن وضعیت زندگی فرارسد� وجود 
شرایط  نه   میزند  رقم  را  اجتماعی  خیزش  نارضایتی 
عینی و واقعی در خصوص عرضه کافی یا ناکافی منابع 
است  دلیل  همین  به  اجتماعی�  و  سیاسی  اقتصادی، 
بخشی از مردم راضی یا بی تفاوت که از نظر دسترسی 
به منابع اقتصادی، قدرت سیاسی، و منزلت اجتماعی 
بمانند�  باقی  نظر سیاسی ساکت  از  فقیرند، می توانند 
در عین حال تنها آن بخش از مردم که که نامناسب 
در  کنند،  می  نارضایتی  احساس  ها  دگرگونی  شدن 

اعتراضات مشارکت می کنند�
یک  در  که  شرایطی  در  که  است  مدعی  دیویس 
جامعه بحران و بینوایی گسترده است، معموالً انقالبی 
انرژی فیزیکی و  رخ نمی دهد چه در چنین شرایطی 
روانی مردم فقط در روند دستیابی به حداقل معاش و 
بقا به کار گرفته می شود� مارکس مدعی بود که مردم 
بین زندگی و از دست دادن زنجیرها (ریسک پذیرش 
مرگ)، دومین گزینه را انتخاب می کنند� دیویس اما 
بر خالف مارکس مدعی است که غالب مردم معموال 
زندگی در زیر چتر ستم و محرومیت را بر مرگ ترجیح 
انتخاب می  میدهند�  آنها زمانی برچیدن زنجیرها را 
از  را  خود  بتوانند  باال  ریسک  هزینه  بدون  که  کنند 
افراد  رفتار  از  کنند� چنین درکی  رها  زنجیرها  دست 
همیشه- نه  و   – غالبا  که   اجتماعی  های  گروه  یا  و 

شگفت  است،  سود-زیان  عقالنیت  از  حداقلی  دارای 
خیزشهای  در  که  راستاست  همین  در  نیست�  آور 
گوناگونی  راهکارهای  از  معترضان  ایران  معاصر  تاریخ 
با  ارتباط  در  محدود  اعتراض  انتخابات،  در  مشارکت 
یا  و  بازنشستگان  اعتراضات  مانند  موضوع های معین 
گسترده  و  شدید  اعتراض  باالخره  یا  و  باختگان  مال 
خیابانی استفاده می کنند� چه هر یک از این راهکارها 
با توجه به منطق عقالنیت سود- در شرایط خاص و 

تر  مفید  یا  موثرتر  دیگر  های  گزینه  به  نسبت  زیان 
است�

کاربرد نظریه دیویس برای فهم اعتراضات دی 
ماه

خیزش  هر  توان  می  دیویس  مدل  اساس  بر 
را   ایران  ماه  دی  اخیر  خیزش  جمله  از  و  اجتماعی 
محصول تصادم انتظارات انباشته شهروندان از زندگی 
بهتر با وضعیت ناخوشایندشان دید� بر این پایه، چالش 
رو  توقعات  و  (انتظارات  ها  اساسی خواسته  متغیر  دو 

اقتصادی،  منابع  به  ها(دسترسی  داشته  و  رشد)  به 
اجتماعی و سیاسی) به عنوان کلید فهم خیزش اخیر 
پیشنهاد می شود� بنا به این انگاره، آنگاه که داشته ها 
نمی تواند، خواسته ها را تامین کند، خیزش اجتماعی 

سربرمی آورد�
انتظارات و توقعات رشد می یابد

دنیای جهانی شده(گلوبال) و دیجیتال امروز جهان 
دسترسی به اطالعات از چگونگی زندگی در کشورهای 
پیشرفته و افزایش توقع از زندگی نیز هست� آن بخش 
که  تحصیلکرده  جوانان  خصوص  به  و  شهروندان  از 
زندگی هم  با چگونگی  وارد فضای مجازی می شوند 
سطحی-  چند  هر  دیگر-  کشورهای  در  شان  نسالن 
نیز  مهاجرت  افزایش  دالیل  از  یکی  شوند�  می  آشنا 
جهان  با  جوانان  ارتباط  همچنین  و  آشنائی  همین 
پیشرفته است� اگر به گفته یکی از مقامات دولت، بیش 
هستند،  مهاجرت  صف  در  نفر  میلیون  نیم  و  یک  از 
یکی از بسترهای طوالنی شدن چنین صفی اطالعات 
دیگر  اما دالیل  است�  مرز  برون  با جهان  ارتباطات  و 
هم در پس افزایش توقعات وجود دارد� حکومت فعلی 
عدالت  وعده  با  سابق  رژیم  سرنگونی  هنگامه  در  که 
سال  انتخابات  در  آمد،  سرکار  اقتصادی  و  اجتماعی 
۱396 هم وعده های بسیاری مبنی بر بهبود زندگی و 
به خصوص وضعیت معاش و معیشت از سوی نامزدها 

وعده داده شد�
کاهش دسترسی اکثریت شهروندان به منابع

و  معاش  از  توقعات  انباشت  و  افزایش  کنار  در 
های  شاخص  شد،  یاد  آنها  از  برخی  از  که  معیشت 
انتظارات روند مثبتی ندارند�  برآورده شدن توقعات و 
برخی  و  مدت  بلند  صبغه  ها  شاخص  این  از  برخی 
کوتاه مدت دارند� مهمترین شاخص های بلند مدت، 
ناکارآمدی در تامین انتظارات عبارتند از رشد ناپایدار 
و نامناسب اقتصادی، اقتصاد دولت محور و رانتی، نظام 
تبعیض  و  ناکارآمد  کار  بازار  فاسد،  و  ناکارآمد  بانکی 
مبتنی  اقتصاد  منابع،  توزیع  ناکارآمد  نظام  آمیز، 
زای  برون  اقتصاد  بازنشستگی،  صندوق های  بربحران 

از  منزوی  گرای  درون  اقتصاد  نفتی،  درآمد  به  متکی 
بازار جهانی، ناکارآمدی مدیریت محیط زیست و منابع 
های  شاخص  از  برخی  حاکمیت�  گسترده  فساد  آب، 
به منابع را دشوار تر نمود�  نیز دسترسی  کوتاه مدت 
مثال  اجرائی شدن برجام در کنار آنچه آمد بر افزایش 

توقعات شهروندان موثر بود�
اش  دیپلماسی  تیم  آن  راس  در  و  روحانی  دولت 
بطور  را  او  ریاست جمهوری  دوره  نخست  سال  چهار 
چه  نمود�  متمرکز  ای  هسته  مسئله  روی  بر  خاص 
با غرب،  ای  با حل مشکل هسته  گمان می رفت که 
تحریم ها پایان گرفته و اقتصاد ایران که در زیر تحریم 
خواهد  راحتی  به  نفسی  داشت،  قرار  شکننده  های 
کشید و وضعیت معیشت و معاش مردم هم به سامان 
خواهد رسید� دولت با اجرائی شدن برجام و همچنین 
انعقاد برخی از قراردها میان ایران و چند کشور اروپائی 
امیدوار  شد که بازشدن پای سرمایه خارجی به ایران 
سرکار  بر  با  و  نشد  چنین  اما  شود�  محقق  رشد  این 
تنش  از  ای  تازه  دور  ترامپ  مدیریتی  دستگاه  آمدن 

ها آغاز شد�
امید  تدبیر،  وعده  با  تا  کرد  تالش  دولت  چند  هر 
شهروندان را زنده نگاه دارد، اما احساس جمعی روزمره 
نومیدی  غلبه  ندارد�  سازگاری  ها  وعده  این  با  مردم 
از سوئی و نبود سرمایه اجتماعی اعتماد به حاکمیت 
سلسله  این  ساز  زمینه  اقتصادی  مشکالت  حل  برای 

تظاهرات بود�
آیا حاکمیت فعلی می تواند در کوتاه مدت به 

مطالبات پاسخ دهد؟
به نظر می رسد که 40 سال برای آزمون کارآمدی 
مدیریتی،  اقتصادی،  های  زمینه  در  حکومت  یک 
ناکارآمدی  اینک  باشد�  کافی  فرهنگی  و  اجتماعی 
پایین  از  به یکی  را  مدیریتی حکومت، مشروعیت آن 
ترین نقاط خود رسانده است� حاکمیت از نظر مشارکت 
با  نیست  بعید  و  است  جدی  بحران  دارای  نیز  مردم 
ادامه جنبش اعتراضی بخشی از حامیان آن حتی در 

میان نیروهای سرکوبگر نیز به معترضان بپیوندند�
فرقه  گرایش  ایران  حاکمیت  اساسی  مشکل  یک 
حاکمیت  اول  اولویت  است�  آن  خواه  تمام  و  گرایانه 
نوع  صادرات  سودای  ای  فرقه  گرایشی  با  که  ایران  

خاصی از تشیع – یعنی تشیع والئی-  و حل مشکل 
جهانی را دارد، حل مشکالت اقتصادی نیست� به فرض 
حتی اگر اولویت این حکومت حل مسائل اقتصادی هم 
و  منابع  و  راهبرد  کدام  و  اقتصادی  مدل  کدام  با  بود 
مدیران می خواست این مشکالت را حل کند؟ آنچه در 
این چهل سال اتفاق افتاده فربه شدن یک طبقه فاسد 
کارشناسان  خود  قول  به  است�  نفت  رانتی  درآمد  از 
حاکمیت اینک با چندین ابرچالش روبروست� ابرچالش 

های »بحران منابع آب کشور«، 

بر اساس مدل جیمز دیویس می توان هر خیزش اجتماعی و از جمله خیزش 
اخیر دی ماه ایران را  محصول تصادم »انتظارات« انباشته شهروندان از زندگی بهتر 
با »وضعیت« ناخوشایندشان دید. بر این پایه، چالش دو متغیر اساسی خواسته ها 
)انتظارات و توقعات رو به رشد( و داشته ها)دسترسی به منابع اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی( به عنوان کلید فهم خیزش اخیر پیشنهاد می شود. بنا به این انگاره، آنگاه 

که داشته ها نمی تواند، خواسته ها را تامین کند، خیزش اجتماعی سربرمی آورد. 

دنیای کنونی دنیای پویایی پایدار است. حاکمیت ایران رمق انطباق با شرایط 
نوشونده را ندارد و با تنفس مصنوعی رانت نفتی است که اموراتش را می گذراند. 
و  بپوشاند  را  تواند هزینه های جاری کشور  به زحمت می  اینک  نفتی  درآمدهای 
منبع دیگری برای نوسازی اقتصادی در دست نیست. سرمایه خارجی نیز به محیط 
ناامن ایران پای نمی گذارد. با از دست رفتن مشروعیت، مشارکت مردمی، کارآمدی 
و منابع اقتصادی، فرسودگی سران و مدیران با کدام منبع می توان ابر چالش های 

اقتصادی-اجتماعی ایران را حل کرد؟ 

ادامه در صفحه ۱۵
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نقطه چین اعتراضات اقتصادی گوناگون در ماه های 
قبل از دی ماه 96 نشان از آن داشت که خشم و یاس 
ناراضیان اقتصادی (عمدتا از اقشار فقیر و کم در آمد و 
الیه پایینی طبقه متوسط) در حال سرریز شدن است� 
هر چند شاید هیچکس فکر نمی کرد به طور همزمان 
در ده ها شهر ایران اعتراضاتی با این وسعت و شدت 
که  نبود  انتظار  از  دور  امر خیلی  این  اما  بیفتد  اتفاق 
منجر  اعتراضی  های  به شورش  اقتصادی  بد  وضعیت 
خواهد شد� حتی از سوی محافل امنیتی و اطالعاتی 
(پشت صحنه فعالیت های سپاه و بسیج)� این دو نهاد 
می  که  بودند  کرده  اعالم  قلو  دو  طرحی  در  نظامی 
خواهند برای حفظ امنیت شهرها گشت محلی بگذارند 
دارد  را  امنیت شهرها  تامین  به  ورود  قصد  یا سپاه  و 
ما  که  گردید  مواجه  کشور  وزارت  موضع  این  با  (که 
موقع  همان  ایم!)�  نداشته  سپاه  از  درخواستی  چنین 
این ارزیابی وجود داشت که این پیش بینی های سپاه 
های  شورش  و  اعتراضات  از  پیشگیری  برای  بسیج  و 
احتمالی اقتصادی است (برای نمونه در این مصاحبه)�

اعتراضات دی ماه صدای اقشاری از جامعه بود که 
نماینده و سخنگوی چندانی در عرصه سیاست علنی 
و رسمی جاری در کشور نداشتند� این اقشار محذوف 
را  خود  مانده  گلو  در  و صدای  آمدند  به صحنه  خود 
پر  صحنه  که  اتفاقی  زدند�  فریاد  شکلی  رساترین  با 
هیاهوی سیاست کشور را ساکت کرد تا به اجبار به این 
صدای خشمگین گوش فرادهد� آنچه قبال در تصورات 
و گمانه زنی ها مطرح می شد حاال در آشکارترین و 
و  قابل مشاهده  واقعیت عینی  ترین شکلی در  شفاف 

لمس بود�
صحنه  در  را  خالی  جای  یک  اعتراضی  موج  این 
به  کنید  (نگاه  کرد  کامل  را  آن  و  پر  کشور  سیاست 
دارد؟«)�  ای  آینده  چه   96 دی  »اعتراضات  یادداشت 
در  سخنی  و  صدا  اجتماعی  اقشار  همه  تقریبا  حاال 
بازی سیاست ایران داشتند که هیچیک نمی توانست 
خواهان  تحول  منظر  این  از  بگیرد�  نادیده  را  دیگری 
مدنی می بایست با این اتفاق همدلی و همراهی نشان 
خشونت  عدم  به  توصیه  تاکید  با  هرچند  دادند�  می 
»چه  یادداشت  به  کنید  نگاه  نمونه  عنوان  (به  نمایند 

خوب شد مردم آمدند؛ چه بد 
می شود اگر…«)�

تلفیق  ماه  دی  اعتراضات 
ناراضیان  دسته  دو  شکواهای 
بود  اجتماعی  و  اقتصادی 
فساد  و  تبعیض  و  فقر  از  که 
و  شریعت  تحمیل  از  نیز  و 
سبک زندگی عبوس و سخت 
همگان  زندگی  بر  آن  گیرانه 
تنگ  به  جوانان  خصوص  به 
آمده بودند (برای شرح بیشتر 
نگاه کنید به یاداشت »آخرین 
گیری  تصمیم  یک  فرصت 
قدرت«)�  بیت  برای  بزرگ 

جوانان  با  تفاوتی  اما  اعتراضات  این  در  جوانان حاضر 
دموکراسی  و  سیاسی  ناراضیان  اعتراضات  در  حاضر 
عمده  که  این  آن  و  داشتند  مانند جنبش سبز  طلب 
فارغ  ولو  که  بودند  فقیر  اقشار  از  خود  جوانان  این 
التحصیل دانشگاه بودند؛ اما بیکار یا دارای شغل های 
به آینده زندگی شان  امیدی  کم دوام بودند و عموما 
تیره زندگی خویش را  آنها مسئول وضعیت  نداشتند� 
آن  در  دولتی  روحانیون  که  دانند  می  مستقر  قدرت 
مقامات  تصاویر  زیر کشیدن  (به  دارند  را  باالتر  دست 
باالی قدرت و نیز حمله به مراکز مذهبی با محوریت 

دفاترائمه جمعه و نظایر آن نشانه هایی از این امرند)�
مستمرا  که  سبز  جنبش  برخالف  اعتراضات  این 
هشت ماه دوام داشت و بعدا نیز متناوبا خود نمایاند، 
خیابانی  ظهور  در  البته  هفته،  دو  از  کمتر  مدتی  در 
اِش، مهار شد� اما در همین مدت کم نیز بیش از 2۵ 
کشته برجای گذاشت و بعد در بازداشتگاه ها و زندانها 
ناراضیان  جنبش  هم  شد�  افزوده  تعداد  این  بر  نیز 
سیاسی و هم موج اعتراضی ناراضیان اقتصادی علیرغم 
تبلور خیابانی شان، هر دو عمیقا در  امنیتی در  مهار 

زیرپوست جامعه در جریان اند�
جامعه  از  وسیعتری  بخش  اما؛  اقتصادی  ناراضیان 
را تشکیل می دهند� همچنین گستردگی جغرافیایی 
اعتراضات آنان بیشتر بود و نیز اهمیت شدید زیستی 

عنصر اقتصاد تا آنجاست که می توان این اعتراضات را 
که  همانگونه  دانست�  سبز  جنبش  از  اثرگذارتر  حتی 
این اعتراضات انرژی ای را آزاد کرد که می توانست (و 
می تواند) همچون عنصری بن بست شکن برای حرکت 
پای در گل مانده اعتدالی- اصالحی عمل کند (برای 

شرح بیشتر نگاه کنید به این گفتگو)�
شعارهای این موج ضمن اشتراکاتی که با شعارهای 
جنبش سبز داشت (مانند مرگ بر دیکتاتور یا جمهوری 
ایرانی و …) اما در مجموع  رادیکالتر بود و نهادهای 
مذهبی سنتی را بیشتر نشانه گرفت� به عالوه  اینکه 
در چند مورد نیز شعارهایی به نفع سلطنت و یکی دو 

مورد نیز برعلیه اصالح طلبی داده شد�
برخورد حاکمان با اعتراضات

آقای خامنه ای که بخش اصلی قدرت را در دست 
دارد سعی کرد این اعتراضات را عمدتا به مسئله اقتصاد 
از  بابت عدم اجرای عدالت  از  و عدالت نسبت دهد و 
از سیاست های  پوزش  این  اما  پوزش خواست�  مردم 
خودش نبود بلکه از عدم پیگیری اجرای این سیاست 
این  سیاسی  الیه  وی  بود!  دولتمردان  توسط  ها 
اعتراضات که اکثر شعارهای معترضان را تشکیل می 
داد طبق معمول به نقشه های دشمنان (مثلث آمریکا 
و اسرائیل- عربستان- گروه های مخالف به خصوص به 

قول وی منافقین) نسبت داد�
دولت روحانی نیز متقابال سعی کرد با اشاراتی مبهم 

خودمان را باید برای آینده ای چند احتمالی آماده کنیم!
رضا علیجانی
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به سویه سیاسی اعتراضات، آن را متوجه جریان مقابل 

کند�
که  گرفت  نادیده  را  مهم  عنصر  یک  توان  نمی  اما 
والیی-  جریان  که  بودند  اقشاری  از  عمدتا  معترضان 
اجتماعی  گاه  تکیه  و  رای  پایگاه  را  آنان  گرا  اصول 
صدر  در  که  محرومی  اقشار  پنداشتند�  می  خویش 
قدرتمندان  نعمت  ولی  آن  بر  حاکم  گفتار  و  انقالب 
حکومت  بخش  مشروعیت  اصلی  شعار  و  بودند 
مطالبه  آنها  بود�  گرایی  محروم  و  پناهی  مستضعف 
را جستجو می کردند که  عدالتی  و  را درخواست  ای 
جریان اصول گرا، البته به صورت پوپولیستی و عمدتا 
عوامفریبانه، در برابر شعار آزادی و دموکراسی و حقوق 
بشر جریان رقیب قرار می دهد� از همین زاویه بود که 
به خصوص در روزهای اول در میان جریان اصول گرا 
و به خصوص بدنه جوان آن همدلی هایی با معترضان 

اقتصادی مشاهده می شد�
مطالبه  که  کسانی  شاید  که  است  این  دیگر  نکته 
شان   سرنوشت  در  سیاسی  مشارکت  و  دموکراسی 
دارند را بتوان برای مدتی با سرکوب و خاموش کرد اما 
کسی که مشکل بیکاری و درآمد و نان و اجاره خانه 
دارد نمی تواند مدت زیادی در خانه آرام بگیرد، چون 

مشکلش همچنان پابرجاست�
رای من کو  مطالبه  بتوان  دیگر، شاید  ای  زاویه  از 
را با تمهیداتی همچون سخت گیرانه تر کردن نظارت 
تا  آراء  صندوق  تقلب  بدون  شمارش  اما  استصوابی 
حدی پاسخ گفت اما پاسخ دهی به مطالبات اقتصادی 
مستلزم اصالح سیاستهای تنش زای جهانی و منطقه 
ای و داخلی  از یکسو و مقابله با فساد ساختاری و نیز 
اصالح بنیادی سیستم توزیع بودجه و درآمد کشور و 
جلوگیری از رانت خواری و حذف بودجه ها و نهادهای 
موازی از سوی دیگر است که هیچکدام به سادگی راه 

حل باال نیست�
و  ها  ریشه  گفت  توان  می  تر  کالن  نگاه  یک  در 
مبانی  که  اقتصادی  و  سیاسی  نارضایتی  دو  هر  علل 
باقی  همچنان  میگردد،  بر  مستقر  قدرت  ساختاری 
است و  نارضایتی زیستی و اقتصادی مرتب عمیق تر 
و اصالح ناپذیرتر هم می شود؛ بنابراین همواره امکان 
ظهور و بروز قوی تر و شدیدتر و گسترده تر آنها وجود 
از جامعه  بسیاری  دارد� همانگونه که در همین مدت 
شناسان و تحلیلگران و فعاالن سیاسی نیز بر این پیش 

بینی انگشت تاکید گذاشتند�
در ایران »مردمان« داریم تا »مردم« )برخورد 

اقشار مختلف اجتماعی با اعتراضات(
جامعه ایران جامعه ای است به شدت متکثر؛ از همه 
نظر� براین اساس می توان گفت ما در ایران »مردمان« 
داریم تا »مردم«� این نکته راهبردی بسیار مهمی است�

(منتشر  ایسپا  سنجی  نظر  به  بنا  دیگر،  سوی  از 
شده در سحام نیوز) که در بهمن ماه 96 انجام شده 
مشروع  را  اعتراضات  مردم  درصد  هفتاد  باالی  است 
منتشره  وزارت کشور-  گزارش  (طبق  اند  دانسته  می 
آنکه  علیرغم  جامعه  درصد   ۷۵ نیز  نیوز-   سحام  در 
خود در اعتراضات نبوده اند ولی با آن همدلی داشته 
اند)� قریب ۷۵ درصد مردم از وضعیت موجود ناراضی 
کردستان  استان  در  ها  نارضایتی  (باالترین  اند  بوده 
در شهر  است�  بوده  بلوچستان  و سپس  با 90 درصد 
اند)ِ� 63 درصد  بوده  ناراضی  مردم  نیز 64 درصد  قم 
مردم معتقد به اصالحات تدریجی، 26 درصد معتقد به 
براندازی حکومت و ۱۱ درصد طرفدار حفظ آن بوده 
اند� در پاسخ به اینکه در خرداد 96 به چه کسی رای 
داده اید  ۵۵ درصد گفته اند به روحانی، 22,۵ درصد 

رئیسی، ۵�4 درصد رای سفید و ۱۸ درصدهم شرکت 
نکرده اند� در پاسخ به اینکه اکنون به چه کسی رای 
به روحانی، 34 درصد  اند  می دهید 39 درصد گفته 
گفته اند شرکت نمی کنم، ۱۱ درصد به رئیسی و ۱6 

درصد  نیز رای سفید می دهند�
میدهد  نشان  میدانی  مشاهدات  نیز  و  آمار  این 
کمتر  خود  اما  همدلی  ضمن  فرهنگی  متوسط  طبقه 
است� »عدم شرکت«  کرده  اعتراضات شرکت  این  در 
عدم  علت  به  که  دارد  متعارض  حالتی  »همدلی«  و 

آن  علت  ها  نظرسنجی  در  دقیق  سئواالت  طراحی 
فرهنگی  متوسط  طبقه  رفتارشناسی  نیست�  مشخص 
در این رابطه بسیار مهم است� آیا آنها به علت هراس 
امنیتی و هزینه باالیی که شرکت در این نوع شورشها 
که  کوچک  شهرهای  در  خصوص  (به  اعتراضات  و 
سریعتر و راحت تر قابل شناسایی است) در آن شرکت 
نهفته در برخی  به علت مثال خشونت  یا  و  اند  نکرده 
برخی  کشور؟  شدن  ناامن  از  هراس  یا  و  اعتراضات 
فعاالن سیاسی و روشنفکران طبقه متوسط با ذهنیت 
خویش این رفتار یعنی عدم شرکت را تفسیر کرده اند 
ولی مشخص نیست که علت و ریشه واقعی این رفتار 
چیست�  در  همدلی)  عین  در  شرکت  (عدم  متناقض 
شاید کارهای تحقیقی و میدانی و یا  کنش های بعدی 
اقشار مختلف اجتماعی پاسخ روشنتر و مستندتری به 

این ابهام مهم بدهد�
برخورد فعاالن و نیروهای سیاسی

اگر چه اصالح طلبان طیف گسترده ای را تشکیل 
تحلیلهای  و  نیزمواضع  مدت  این  در  و  دهند  می 
گوناگونی از اردوگاه آنها بیرون آمد، اما در مجموع در 
این آزمون تجدید شدند و به جای مخاطب قرار دادن 
و هشدار به قدرت بیشتر مردم را از سوریه ای شدن 
ترساندند و یک فرصت تاریخی بزرگ برای اینکه فشار 
از پایین را با چانه زنی از باال به یک امتیاز برای خود 
محافظه  با  را  کنند  تبدیل  معترض  مردم  و  جامعه  و 
از  سیاسی  نادرست  محاسبات  یا  های شخصی  کاری 
دست دادند و به سرمایه اجتماعی شان نیز آسیب وارد 
کردند(برای شرح بیشتر نگاه کنید به یادداشت »چرا 
نجوای سوریه ای شدن بیشتر از اردوگاه اصالح طلبان 

به گوش می رسد؟«)�
افراد و جریانات تحول خواه و به خصوص طرفداران 
این  استقبال  به  گوناگون  ادبیات  و  تحلیلها  با  عدالت 

اعتراضات رفتند که خود بحث مستقلی است�
اما نیروهای طرفدار سرنگونی حکومت سعی کردند 
قالب  و  چارچوب  در  کامل  طور  به  را  اعتراضات  این 
تحلیل های خود قرار داده و با تحلیلی خطی از تغییر 
خواهی های مردم، آن را پایان اصالح طلبی در ایران 
اعالم کنند� این طیف معموال سعی می کنند دو قطبی 
اصالح طلبی- سرنگونی طلبی تشکیل دهند و »تحول 

خواهی« را عمدا یا سهوا نادیده بگیرند�

البته  رویکرد سرنگونی طلب نیز طیفی از تحلیلها را 
در خود جای میدهد که برخی خواهان عبور مسالمت 
از حکومت کنونی و  رفراندوم)  از طریق  (و مثال  آمیز 
بعضی نیز خواهان روش های دیگر از جمله قیام مردم 
و بعضا حتی تحریم و حمله خارجی هستند (که البته 

مورد تایید بقیه این طیف نیست)�
اندک مدتی پس از این اعتراضات بود که ۱۵ فعال 
رفراندوم  برگزاری  خواهان  هنری  و  مدنی  و  سیاسی 
برای تعیین شکل حکومت در ایران شدند (در نقد این 

رویکرد از جمله می توان به مقاله  جدال »راهبرد«ها را 
جانشین جدال »آرزوها« کنیِم، مراجعه کرد)�

یک  طلبان   سرنگونی  رویکرد  در  مهم  نقطه  یک 
پارچه دیدن جامعه ایران و ندیدن الیه های گوناگون 
از آن  تابلویی  باال جلوه و  آن است که در نظرسنجی 

را نشان دادیم�
ایران  به  تلنگری«   – نگاهی »شوک  آنان همچنین 
و  سست  قدر  آن  قدرت  ساختار  و  حکومت  دارند� 
ضعیف است که با تلنگری فرو خواهد ریخت و جامعه 
یک  با  که  است  انقالب  و  اعتراض  آستانه  در  آنچنان 
هردو  در  حالیکه  در  ترکید�  خواهد  بغضش  شوک 
نه حکومتی  شود�  می  دیده  اغراق  نوعی  ماجرا  سوی 
که هزاران کیلومتر دورتر ازایران برای حفظ بشار اسد 
دیکتاتور و جنایتکار مداخله می کند، آنچنان ضعیف 
نه  و  بسپارد  دیگران  به  حکومت  راحتی  به  که  است 
قدرت اجتماعی ناراضیان در حد غلبه بر قدرت است، 
آنچنان که  سرنگونی طلبان فرض می کنند� این اغراق 
باعث ندیدن توازن قوای واقعی بین مولفه های سیاسی 
مختلف و به خصوص بین مردم و حکومت در ایران می 
این رویکرد آرزوهای خود  از طرفداران  شود� بسیاری 
باشد) جای  که  هم  ملی  و  مثبت  بسیار  بعضا  (ولو  را 

واقعیت مستقل از ذهن می گذارند�
مواقع  در  نه  راهبردی،  منظر  یک  از  که  حالی  در 
رکود اجتماعی باید دچار یاس و رخوت و نه در هنگام 
غلیان احساسات و اعتراضات باید جوگیر و جوزده شد� 
محصول این دو وضعیت راست روی و چپ روی است� 
و  ای  کلیشه  های  تحلیل  بر  تاکید  و  رویاها  در  سیر 
آرزواندیشانه، عارضه شرایطی است که دور از جامعه و 

مردم و وطن زندگی می کنی�
زندگی  وضعیت  تغییر  برای  مردم  ابزار  چهار 

خویش
مردم  رفتارشناسی  و  ایران  اخیر  دهه  دو  تجربه 
و  معترض  جمعیت  غالب  بخش  که  است  داده  نشان 
در جستجوی راهی برای تغییر وضعیت زندگی روزمره 
عمدتا  سیاسی)،  فعاالن  و  روشنفکران  (برخالف  خود 

از عقل عملی (نه صرفا عقل نظری) پیروی می کند�
برای  که  گوناگونی  های  راه  عملی،  عقل  منظر  از 
تغییر در زندگی و سرنوشت خود و کشور وجود دارد، 
نه در مقابل هم بلکه به موازات هم  هستند� این راه ها 

»عدم شرکت« اما »همدلی«، حالتی متعارض دارد که به علت عدم طراحی 
سئواالت دقیق در نظرسنجی ها علت آن مشخص نیست.آیا طبقه متوسط فرهنگی 
به علت هراس امنیتی و هزینه باالیی که شرکت در این نوع شورشها و اعتراضات 
)به خصوص در شهرهای کوچک که سریعتر و راحت تر قابل شناسایی است( در آن 
شرکت نکرده اند و یا به علت مثال خشونت نهفته در برخی اعتراضات و یا هراس از 

ناامن شدن کشور؟
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وابزارها عبارتند از :

آوردن  کار  روی  برای  تالش  و  رای  صندوق  یک- 
برنامه  و  ها  حل  راه  مختلف  سطوح  در  که  افرادی 
هایی متفاوت از هسته سخت و مسلط قدرت دارند� به 
صورت اثباتی؛ کسانی که می توانند ولو اندک  رفاهی 
نسبی  تنفسی  فضای  اندک  یا  و  مردمان  برای  نسبی 
برای فعاالن سیاسی و مدنی فراهم کنند قابل حمایت 
اند � به صورت سلبی نیز »حفظ شکاف« در قدرت به 
که  است  بحثی  این  است�  مدنی  جامعه  و  مردم  نفع 

بارها تدقیق شده و نیاز به تکرار ندارد�

دو- مطالبه گری صنفی و جنسی و قومی و سیاسی 
و … از طریق تشکل ها و تالش های مدنی که عمدتا 
معلمان،  تشکلهای  و  کارگری  سندیکاهای  سوی  از 
مالباختگان  بازنشستگان،  پرستاران،  دانشجویاِن، 
موسسات مالی و … پیگیری می شود� این تشکلها در 
داشته  دوچندانی  محور  مطالبه  فعالیت  اخیر  سالهای 

اند�
سه- اعتراضات خیابانی که  گذشته از جنبش سبز، 
از  چینی  نقطه  صورت  به  ویژه،  به  اخیر  های  ماه  در 
در  یاد شده  تشکلهای  از سوی  اعتراضات  و  تجمعات 
باال و به خصوص از سوی کارگرانی که ماه ها حقوق 
دریافت نکرده و یا از کار بیکار شده اند و نیز معلمان 
(به صورت سازمان یافته سراسری در تعداد زیادی از 
از  بهره گیری  اوج  نقطه  است�  شهرها) صورت گرفته 

خیابان در موج اعتراضی گسترده دی ماه بود�
صورت  به  کنون  تا  که  ابزاری   اعتصاب؛  چهار- 
و  اینجا  اما  است�  نشده  استفاده  وسراسری  گسترده 
آنجا و به صورت موردی برخی کارگران معترض (مانند 

کارگران نیشکر هفت تپه) از آن استفاده کرده اند�
رویکرد سرنگونی طلب اما؛ اعتراضات دی ماه را با 
با  ب-  و  مردم   کل  به  معترضان  دادن  توسعه  الف- 
پ-  و  تغییرخواهی  مختلف  ابزارهای  دیدن  خطی 
ندیدن توازن قوای بین مردم و قدرت مستقر و با خرد 
صرفا نظری خویش آغاز یک قیام و انقالب برای تغییر 

حکومت می بیند�
وسیع  طیف  الف-  ایران  در  ما  که  حالی  در 
و گسترده  نه »یک« مردم یکدست  داریم  »مردمان« 
ب- اکثر مردم ابزارهای چهارگانه یاد شده را برخالف 
روشنفکران و فعاالن سیاسی سرنگونی طلب در عرض 
تناوب می  به  یا  و  به طور همزمان  بینند که  هم می 
توان از آنها بهره برد و هیچیک را از دور خارج نکرده 
حالت  در  نیز  موجود  سیاسی  قوای  توازن  پ-  و  اند 

شوک – تلنگری مفروض ایشان نیست�
رویکرد تحول خواهانه و اعتراضات دی ماه

و  طلبی  سرنگونی  طلبی،  اصالح  رویکردهای  به 
»روش«  و  »هدف«  منظر  دو  از  باید  خواهی  تحول 

نگریست�
به والیت  باور  به علت عدم  رویکرد تحول خواهانه 
و  موقت  حکومت،  و  دین  جدایی  به  اعتقاد  فقیه، 
…؛ ترجیحات فکری و  و  بودن همه مقامات  پاسخگو 
سیاسی متفاوتی از نظام جمهوری اسالمی دارد� بدین 

خاطر در تحلیل نهایی خواهان تغییر آن است�
نیز  »روش«  در حوزه  گذاری  این »هدف«  از  جدا 
استفاده از هر چهار ابزار یاد شده برای ایجاد تغییرات 
به  باال  از  (از جمله صندوق رای و اصالحات  تدریجی 
عنوان »یکی« از ابزارهای تغییر و نه »همه« آنها و نیز 

نه به عنوان یک »هدف« بلکه به عنوان یک ابزار) را 
طبق تحلیل مشخص از شرایط مشخص می پذیرد و 
را  هیچیک  اما  محورش  جامعه  عمدتا  رویکرد  ضمن 

نفی نمی کند�
ایران  در  سیاست  روند  از  بخشی  رویکرد  این  در 
و  سیاسی  جریانات  و  مدنی  نهادهای  و  مردم  توسط 
بخش دیگری از آن توسط قدرت با همه اجزاء درونی 
اش  شکل می گیرد� دیالکتیک بین این دو جبهه امری 
پیچیده است و در دوگانه  اصالح طلبی (با امید بستن 
به تغییر تدریجی حکومت از باال) و یا سرنگونی طلبی 
(به معنای بی اثر بودن تغییرات در باال و لزوم تغییر 
جامعه  رفتارهای  بلکه  شود�  نمی  خالصه  پایین)  از 
مدنی و سیاسی در رفتار ساخت قدرت اثر می گذارد 
روند،  این  کند�  می  پیدا  ادامه  سیردیالکتیکی  این  و 
»امکان«  هم   قدرت  بنابراین  است�  ای  گشوده  سیر 

آن را دارد  که تغییر کند یا استحاله شود و هم  این 
بماند  باقی  سخت  و  متصلب  که  دارد  وجود  احتمال 
حتی  شکل  یک  در  باال   در  شکاف  وجود  بشکند�  و 
روزمره  زندگی  در  اصالحات  باعث  تواند  می  سطحی، 

باعث  تر  ساختاری  شکل  در  هم  و  شود  شهروندان 
امکان  چند  هر  گردد�  دموکراتیزاسیون  روند  تسهیل 
شق دوم روزبروز کمتر شده است اما همچنان قدرت به 
سوی امکان اول گشوده است� تحول خواهی همچون 
بار برای همیشه تحلیل خویش  دو رویکرد دیگر یک 
را در باره قدرت مستقر؛ نهایی و ثابت فرض نمی کند�

رویکرد سرنگونی طلبی اما هر گونه روش اصالح در 
حکومت را نفی می کند و نمی پذیرد که  شکاف در 
قدرت و حضور اصالح طلبان در آن می تواند پروسه 
کند�  تسهیل  کلی،  یا  جزئی  مقیاسی  هر  در  را  تغییر 
به همین خاطر تالش می کند با ساده سازی هر چه 
را سروته یک  گرایان  اصول  و  اصالح طلبان  تر،  تمام 
بی  را  حکومت  در  حضورشان  و  کند  معرفی  کرباس 
حاصل بنمایاند� در موراد بسیاری نیز دیده شده که این 
رویکرد با اصالح طلبان حتی بیشتر از جریان سرکوبگر 
اصول گرا درگیر شده و خطرشان را بزرگتر جلوه داده 

است�
مقاالتی همچون  در  رویکرد  این سه  باره  در  (قبال 
»اصالح طلبی، براندازی، تحول خواهی«، »پیش نیازها 
و انواع »استراتژی« در ایران« و »نمی توان همه چیز را 

به تغییر حکومت موکول کرد«، بحث کرده ام)�
سیاست زندگی- سیاست رهایی

این دو نوع سیاست ورزی که یکی  تفاوت  باره  در 
بدنبال دستیابی به آرمان هایی کالن است و دیگری 
به دنبال بهبود اجزاء مختلف زندگِی، قبال بارها بحث 
کرده ایم� یک عامل بسیار مهم که در تحلیل سرنگونی 
در  رویکرد  دو  این  تفاوت  شود  نمی  ادارک  طلبان 
مردم  مختلف  اقشار  سوی  از  تغییرخواهی  سیاست 
است� دهک های مختلفی از مردم به شدت زیر فشار 
بتواند  که  امکانی  و  روزنه  هر  به  و  هستند  اقتصادی 
به صورت  کند،  ایجاد  این وضعیت  در  بهبودی  اندک 
یک فرصت می نگرند� همین امر برای فعاالن مدنی نیز 
مطرح است و هر امکان ولو کوچکی که باعث تسهیل 
فعالیت آنان و فضای اندک بازتری برای حرکت شان 
شود، به صورت یک امتیاز می نگرند� آحاد شهروندان 
تحت فشار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نمی توانند 
به  موکول  را  شان  روزمره  زندگی  اجزاء  همه  بهبود 
سرنگونی و تغییر کلیت حکومت بکنند� آنها در ذهن 
و عمل خویش، سیاست زندگی و سیاست رهایی را به 

طور موازی پیش می برند� مطالبه محوری که از سال 
بزرگ  اندازی  پوست  این  مهم  نماد  فراگیرتر شد   ۸۸

سیاست ورزی و مبارزه مدنی در ایران کنونی است�
هنر یک فعال تحول خواه هم در این نهفته است که 

نیروهای طرفدار سرنگونی سعی کردند این اعتراضات را به طور کامل در  
قالب تحلیل های خود قرار داده و با تحلیلی خطی از تغییر خواهی های مردم، آن را 
پایان اصالح طلبی در ایران اعالم کنند. این طیف معموال سعی می کنند دو قطبی 
یا سهوا  را عمدا  اصالح طلبی- سرنگونی طلبی تشکیل دهند و »تحول خواهی« 
نادیده بگیرند. برخی از آنها خواهان عبور مسالمت آمیز )و مثال از طریق رفراندوم( از 
حکومت کنونی و بعضی نیز خواهان روش های دیگر از جمله قیام مردم و بعضا حتی 

تحریم و حمله خارجی هستند )که البته مورد تایید بقیه این طیف نیست(. 

زندگی  وضعیت  تغییر  برای  راهی  جستجوی  در  ایران  مردم  غالب  بخش 
روزمره خود )برخالف روشنفکران و فعاالن سیاسی(، عمدتا از عقل عملی )نه صرفا 
عقل نظری( پیروی می کند. از منظر عقل عملی، چهار ابزارتغییرعبارتند از: یک- 
صندوق رای و تالش برای روی کار آوردن افرادی برای بهبود ولو نسبی در فضای 
سیاسی یا رفاه اقتصادی، دو- مطالبه گری صنفی و جنسی و قومی و سیاسی و ... 
از طریق سندیگاها و تشکل های مدنی، سه- اعتراضات خیابانی مانند جنبش سبزو 
به صورت  کنون  تا  که  ابزاری   اعتصاب؛  و چهار-  ماه  اعتراضی گسترده دی  موج 
سراسری استفاده نشده اما به صورت موردی برخی کارگران معترض از آن استفاده 

کرده اند.
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بتواند بین این دو نوع سیاست ورزی توازن به وجود 
بیاورد و یکی را فدای دیگری نکند� این امر شاید طالیی 
ترین مسئله در تحلیل و تدوین راهبرد سیاسی- مدنی 
در ایران باشد (در این باره می توان به مقاله »تغییرات 

چهار قرن در چهل سال!« هم نگاه کرد)� 
»چند«احتمالی  یا  احتمالی  انداز»تک«  چشم 

راهبردی
براساس مجموعه نکات باال؛ هر تحلیلگر و کنش گر 
به  باید  آینده  انداز  ترسیم چشم  در  مدنی  و  سیاسی 
جای یک نقشه و پالن به چند طرح و نقشه بیندیشد� 
آینده  هم  و  است  پیچیده  ایران  مسئله  صورت  هم 
شرایط  قدرت-  ساخت  در  موجود  شرایط  منظر  (از 
منطقه و جهان- شرایط حاکم بر اقشار مختلف مردم) 
کامال گشوده و چند گزینه ای و چند احتمالی است� 
حکومت،  اصالح  (مثال  احتمالی  »تک«  آینده  ترسیم 
حمله  و  فشار  حکومت،  کردن  سرنگون  و  مردم  قیام 
آینده  هر  و  قدرت  ساختار  در  تغییر  ایجاد  و  خارجی 
مورد  در  که  گذاری  ارزش  هر  از  جدا  دیگِر؛  متصور 
هریک داشته باشیم)، شاید نوعی ساده سازی و نادیده 
این  از  خواهی  تحول  باشد�  دیگر  احتماالت  گرفتن 
منظر گشوده عمل می کند و احتمال وقوع هر آینده 
ای را متصور می داند و بنابراین می تواند خود را برای 
احتماالت و خروجی های مختلف آماده کند و نظر و 

موضع متناسب با شرایط داشته باشد�
نقشه و گزینه »ترجیحی« و »تجویزی«

گشوده بودن تحول خواهی نسبت به احتمال رخداد 
گزینه های مختلف در آینده مغایرتی با داشتن گزینه 
تحول  یک  عنوان  به  (نوعی)  من  ندارد�  »ترجیحی« 
اقشار  و  مدنی  جامعه  توان  دهم  می  ترجیح  خواه 
یاد  ابزار  چهار  هر  از  گیری  بهره  با  اجتماعی  مختلف 
شده در حدی باال برود که خود را برحکومت تحمیل 
از  کند�  درک  خوبی  به  را  آن  فشار  مستقر  قدرت  و 
اینجا به بعد نیز باز آینده گشوده است� قدرت مستقر 
در برابر این نیرو هم می تواند سرسختی نشان دهد و 
به  طریقی از طرق مختلف »بشکند« و یا نرمش نشان 
دهد و عقب نشینی کند و استحاله گردد و تغییر یابد� 
نبود هیچ  ترجیحی من  گزینه  بنشیند؟  تا کجا عقب 
العمر غیرپاسخگو، جدایی دین و حکومت   مقام مادام 

و رفع تبعیض از همه جا و از همه کس است�
این ها همه البته »ترجیحات« من (نوعی) است� اما 
ممکن است آینده گشوده احتمالی طبق این ترجیحات 
اتفاق  دیگر  احتماالت  و  مسئله  صورت  و  نرود  پیش 
نداشته  شعور  و  عقل  قدر  آن  حکومت  مثال  بیفتد� 
باشد که در برابر مردمش عقب نشینی کند� در نتیجه 
و  شورش  به  را  پرهیز  خشونت  مدنِی  جامعه  و  مردم 
قیام وادارد� در این صورت تحول خواهی طبق تحلیل 
مشخص از شرایط مشخص  در این گزینه غیرمرجح 
نیز قطب نمایش درست عمل خواهد کرد و در صف 
بود  در صف حکومت خواهد  نه  ایستاد�  مردم خواهد 
و نه منفعل و حاشیه گزین� در این باب سخن بسیار 

می ماند�
یبدین ترتیب رویکرد تحول خواهی نه از هیچ کدام 
از ابزارهای یاد شده صرف نظر  و نه هیچ گزینه ای را 
در توصیف و تحلیل شرایط کامال منتفی میکند� این 

رویکرد البته ترجیحات و تجویزات خود را دارد�
ملی«  خواهی  »دموکراسی  استراتژی  چارچوب  در 
در  ورزی  سیاست  کنونی  تاریخی  مرحله  عنوان   به 
در  شده  داده  آدرس  های  یادداشت  در  (که  ایران 
تنها خط سرخ  قرار گرفته)،  به کرات مورد بحث  باال 
عدول ازاین دو مولفه مهم است� یعنی تحول خواهی 

مبتنی بر دموکراسی خواهی ملی هیچگاه با نیروهای 
غیردموکراتیک و یا دارای گرایش غیر ملی یا متکی بر 
بیگانگان همسویی و اتحادی نخواهد داشت� غیر از این 
خط سرخ های آرمانی- پرنسیبی؛ تحول خواهی امکان 
با شرایط گوناگون و وضعیت های  و پتانسیل تطبیق 
متنوع را دارد� نقطه امتیاز تحول خواهی بر دو رویکرد 
و  انعطاف  همین  در  طلبی  سرنگون  و  طلبی  اصالح 

قابلیت تطبیق نهفته است�
چشم انداز کوتاه مدت پیش رو

انداز  چشم  با  رابطه  در  فوق،  مبانی  راستای  در 
پیش رو جدا از هر نوع تمایل و ترجیح و صرفا طبق 
عالئمی که از واقعیات نشات می گیرد می توان گفت، 
به  را  ایران خود  در مقیاس داخلی؛ قدرت مستقر در 
هر  است�  بسته  شدت  به  ساختاری  اصالحات  روی 
چند اصالحات »جزئی اما موثر« بر زندگی اقتصادی- 
– اجتماعی در آن همچنان متصور است� در  سیاسی 
به  المللی وضعیت پیش رو  بین  مقیاس منطقه ای و 
علت حضور همزمان ترامپ و نتانیاهو و بن سلمان (که 
شاید اگر رهبران و روسای ترکیه و روسیه و ایران را 
هم بر آنها بیفزاییم می توان گفت یکی از معدود دوره 
ناهنجار  های  انسان  همه  این  که  است  تاریخی  های 
به طورهمزمان در جهان حاکم بوده اند!)، وضعیت به 
شدت خطیر و تیره ای است� با فرض احتمالی تراشیده 
شدن بخش دیگری از قرار داد برجام و تشدید تحریم 
ها علیه ایران به موازات سوء مدیریت داخلی و راست 
ساختاری  اقتصادی  فساد  نیز  و  روحانی  دولت  روی 
گسترده و دخالت هرچه بیشتر نظامیان در همه حوزه 
های موثر مدیریتی کشور به خصوص در حوزه اقتصاد 
آینده  کشوِر؛  امنیت  و  اطالعات  و  و سیاست خارجی 
کوتاه مدت پیش رو تیره تر از آنی است که پشت سر 

گذاشته ایم�
در این بستر عکس العمل جامعه مدنی تحت فشار 
این  که سرنوشت  است  تحت سرکوب  وسیع  اقشار  و 

سرزمین محنت کشیده را رقم خواهد زد�
هم قدرت مستقر از نقطه چین سرکوب ها تجربه 
تر  پیچیده  اعتراضات  و  جنبشها  مهار  در  و  اندوخته 
به  و  سبز  جنبش  از  پس  جامعه  در  هم  است�  شده 
اعتراضات دی ماه 96 دهان ها  از موج  خصوص پس 
بازتر شده، مطالبات باالتر رفته و نقطه مورد حمله و 

اعتراض شفاف تر گردیده است�
اینک در فضای سیاسی رسمی و غیر رسمی کشور 
طلب،  اصالح  گرا،  اصول  صدای  و  رویکرد  چهار  هر 
صحنه  دارند�  حضور  طلب  سرنگونی  و  خواه  تحول 

سیاسی کامل شده است!
اکنون اما، برخی بدبینانه تصور می کنند براثر این 
و  شده  تخلیه  جامعه  شده  متراکم  انرژی  اعتراضات 
مدتی  و  کرده  تشدید  را  امر  این  نیز  سرکوب  عنصر 
طول خواهد کشید تا دوباره آبی پشت این سد جمع 
شود� برخی نیز به عکس فکر می کنند اقشار مختلف 
باید  آینده  در  اند�  کرده  پیدا  را  خود  راه  تازه  جامعه 
دید کدامیک از این دو صف نیروی بیشتری به صحنه 
خواهند آورد� مردمی با چهار ابزار یا حکومتی با اهرم 
و  محدود  هایی  گشایش  و  فراوان  و  مستمر  سرکوب 
اندک؟ (یادداشت »نیروی معترض و نیروی سرکوب؛ 
کدامیک بیش تر تجربه انباشت می کند؟« در همین 

باره است)�
شرایط منطقه ای و خارجی اما این بار شاید هر دو 
عنصر داخلی را تحت الشعاع قرار دهد� خودمان را باید 

برای روزهای سخت و سنگینی آماده کنیم�
 

ابرقدرت راضی نیست و دارد مهره های حکومت 
خود را طوری می چیند که دست و پا و ریه و دیگر 
اعضای بدن انرژی هسته ای ایران را قطع کند� این 
ها شمه ای است از ریشه های نارضایتی که تحریم 

را تحمیل کرد�
به  ای  هسته  انرژی  در  که  هنگفت  سرمایه  این 
کار آمد، اگر صرف کارخانه ها و شرکت ها و بانک 
می  دزدها  از  ها  بانک  پاکسازی  و  ورشکسته  های 
شد (البته به هنگام، نه اکنون که دیگر دیر است و 
سرمایه ها را بر باد داده اند)، ریشه ی فساد چندان 
رشد نمی کرد که خطر اعتراض های خشونت آمیز 

آینده نمایان بشود�
بر  ما  پیاپی  تاکید  باشیم  داشته  انتظار  که  این 
از  بی خشونت،  و  آمیز  مسالمت  تظاهرات  ضرورت 
سوی مردم خشمگین و مسکین پذیرفته شود، جای 
تحمل  و  به صبر  که  دراویش  دارد� درگیری  حرف 
شهره هستند با ماموران به خوبی نشان داد که اتفاقا 
ریشه های فساد دست به دست هم داده و فضای 
سیاسی کشور را مهیا کرده برای تظاهرات اعتراضی 

خشونت آمیز�
جمعبندی

آید  این مقاله� دریغم می  برگزار شد  به خالصه 
که بپرسم آیا فقط ما این ها را می فهمیم یا مدیران 
گمان  بی  خبرند�  با  آن  از  هم  نظام  این  در  شاغل 
در  صدا  به  خطر  آژیر  باال  رده  مدیران  گوش  بیخ 
آمده و آنها در سرگشتگی به سر می برند� بی گمان 
در تدارک برخورد با روز واقعه هستند و می دانند 
بر آب است و طوفانی مهیب به سرعت  خانه شان 
به کشتی ای که کاپیتان، قدرت دید از کف داده و 
سپاه  می شود�  نزدیک  دارد  بیند،  می  فقط سراب 
پاسداران برنامه ای را تدارک می بیند تا گزینه ای 
بشود برای روز واقعه� آیا سپاه که با دراز دستی های 
به  نسبت  را  کالن  های  دشمنی  منطقه،  در  خود 
ایران و تمامیت ارضی آن برانگیخته می تواند گزینه 
ای مناسب برای آینده بهتر مردمی باشد که چهار 

دهه است از سیاست های آنها رنج می کشند؟
این روزها مطبوعات داخل کشور انباشته است از 
از  اگر  اند�  سرگشتگی مدیرانی که سرگیجه گرفته 
کارنامه خود یا افراد نزدیک خانواده شان که نشان 
دارد از دست داشتن در فساد نمی ترسیدند، کثیری 
از آن ها استعفا می دادند و فرار می کردند� اما چه 
کنند که در این صورت تضعیف شده و به دام انتقام 
جوئی های جناحی از طریق قوه قضائیه غیر مستقل 

می افتند�
است  آن  گویای  داخلی  مطبوعات  بر  مروری 
آمیز  های خشونت  اعتراض  احتمال  از  مدیران  که 
غیرقابل کنترل گرفته تا فروپاشی اجتماعی و سقوط 
حرف می زنند، و چنته شان به کلی خالی است از 
از  پیشگیری  برای  اصولی  های  برنامه  دقیق  اعالم 

سقوط یا انفجار یا فروپاشی�
فقط مقام معظم رهبری است که گفته است در 
وجود  باشد  نداشته  حل  راه  که  ای  مسئله  کشور 
ممکن  سلیم  عقل  با  رسد  می  نظر  به  البته  ندارد� 
دسترس  در  هنوز  هائی  حل  راه  مواردی  در  است 
بر  راه  ای  در شرایطی که شخص خامنه  اما  باشد� 
از  است  محتمل  ایران  است،  بسته  ها  ممکن  تمام 
به قتلش بسته  بیرون که کمر  از  و  درون متالشی 

اند چند پاره شود�

ادامه از صفحه 29
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در گذرگاه تاریخ ادیان، رهبران و روحانیون مذاهب، 
جامعه،  »فرودستان«  و  »فرادستان«  میان  چالش  در 
ابتدایی  کارکردهای  اند�  داشته  چندگانه  کارکردی 
عمده  دو شکل  در  مدرن،  ماقبل  دوران  در  روحانیت 
گران  توجیه  و  همراهان  یا  آنان  کرد�  می  پیدا  تجلی 
و  آنان  برابر  در  یا  و  بودند  حاکمه  طبقه  و  فرادستان 
در کنار فرودستان و تهیدستان، از پرچمداران مبارزه 
با سلطه بودند� در دوران مدرن، روحانیت نیز همگام 
سوی  به  برداشتن  گام  با  اجتماعی  نهادهای  سایر  با 
مدرنیته، کارکرد سومی برای خویش ایجاد کرد و خود 
به عنوان طبقه الیگارشی، بخشی از چالش و محل نزاع 

نبرد فقر و غنا گردید�
انقالب بهمن ۱3۵۷، روحانیت را در معرض آزمونی 
از  فراتر  بایستی  می  که   داد  قرار  تاریخی  و  خطیر 
نهاد  یک  عنوان  به  تاریخی،  تکراری  های  صحنه 
فرادست، به تثبیت جایگاه جدید خویش و به بازخوانی 

نقش آفرینی خود بپردازد�
کارکردهای تاریخی روحانیت، در دوران پیشامدرن 
نوشتار  این  اول  بخش  موضوع  مدرن،  دوران  در  و 
در  روحانیت  نقش  بازخوانی  به  دوم  بخش  در  است� 
اسالمی  جمهوری  نظام  حاکمیت  چهاردهه  فرآیند 
هم  روحانیت،  دریابیم  پایان  در  تا  پرداخت،  خواهیم 
اکنون در کجای جغرافیای این چالش ها قرار دارد؟ و 
برای خویش در پهنه عرصه های اجتماعی، چه نقش 
تبیین  به  چگونه  و  است؟  گرفته  نظر  در  جایگاهی  و 

مبانی مشروعیت این جایگاه خویش دست می یازد؟
اول- کارکردهای تاریخی روحانیت

در نبردهای طبقاتی، روحانیون مذاهب، گاه مشعل 
در  و  افروختند  می  بر  تاریکی  عصر  در  را  امید  های 
کنار فرودستان و محرومین قرار می گرفتند، و گاه در 
سلطه  بخش  مشروعیت  و  گر  توجیه  فرادستان،  کنار 

اقتصادی و سیاسی قدرت مستقر می شدند�
الف- روحانیت، همگام فرودستان

اگر روحانیت را بر طبق مدعای آنان، ادامه دهنده 
بررسی  در  بدانیم،  انبیا  و  جامعه  معنوی  رهبران  راه 
و  پیشقراوالن  از  باید  ناچار  به  روحانیت،  جایگاه 
پرچمداران حرکت های مذهبی و معنوی آغاز کنیم� 

قصص  از  مانده  بجا  حکایات 
فقرا  با  آنان  همراهی  انبیا، 
را  تهیدستان  و  محرومین  و 
مجموع  در  و  کند  می  تایید 
به شکل روشنی، تاریخ دین و 
پیام آوران دینی، این کارکرد 
را در رسالت پیامبران برجسته 

تر می سازد�
در قصص انبیا، پیامبران با 
خویش،  بخش  رهایی  الهیات 
با  مبارزه  به  رعایا  کنار  در 
عصر  طاغوتی  های  قدرت 
خویش می پرداختند� ابراهیم 
یکتاپرستان  و  حنفا  کنار  در 

روزگار خویش، به مبارزه با سمبل سلطه گری دوران 
خود، نمرود پرداخت؛ موسی در کنار قوم بنی اسرائیل 
و  رهایی  بخش  نوید  و  برخاست  فرعون  با  مبارزه  به 
کار  هرچند  عیسی  شد؛  اسرائیل  بنی  قوم  رستگاری 
قیصر را به قیصر واگذاشته بود ولی یاران و حواریون 
خویش را از میان فرودستان جامعه برگزیده بود و شام 
اول و آخر خویش را با نان سفره فرودستان می گذراند 
و همراه با حواریون خویش در صف مقابل با احبار و 
روحانیون و کاهنانی که بخشی از قدرت طبقه حاکمه 
گرسنگان  و  بردگان  با  محمد،  بود؛  گرفته  قرار  بودند 
سنتی  اشرافیت  علیه  بر  خویش  روزگار  پابرهنگان  و 

قریش شورید�]۱[
بندی  صف  در  دینی،  های  آموزه  از  تبعیت  در 
در  را همیشه  نیز جایگاه خویش  دینی  رهبران  فوق، 
های  آموزه  در  بودند�  کرده  انتخاب  فرودستان  کنار 
به سود  موضعگیری  این  از  روشنی  های  نشانه  دینی 
راستای  در  دینی  تعالیم  در  دارد�  وجود  فرودستان 
برابر  در  وظایفی  ثروت،  ارباب  برای  اجتماعی،  وفاق 
این  است�  شده  مقرر  جامعه  اقتصادی  فرودستان 
و  عرفی  های  مالیات  پرداخت  به  منحصر  وظایف، 
شرعی نبود� حتا با پرداخت این مالیات های شرعی و 
یا قانونی، محرومان همچنان، حق و حقوقی در أموال 
و ثروت های فرادستان اقتصادی جامعه داشتند� زیرا 

انباشت ثروت در سرمایه اغنیا، بدون تردید با استفاده 
منابع  از  استفاده  با  و  دستان  تهی  کار  نیروهای  از 

عمومی کشور و جامعه بوده است�]2[
در آیات قرآن، تصریح شده است که اغنیا عالوه بر 
مالیات های مقرر، بایستی به حق و حقوق تهیدستان 
و  نیازمندان  برای  حقوقی  اغنیا،  ثروت  در  برسند� 
و  سائل  برای  اموالشان  در  »و  دارد:  وجود  محرومان 
محروم حقی معّین است«؛ »َو فی أَْموالِِهْم َحقُّ لِلّسائِِل 

َو الَْمْحُروِم« (ذاریات، آیه ۱9)�]3[
امامان شیعه نیز در این صف بندی های دوگانه، در 
کنار فرودستان قرار داشتند� امام علی، همراه و همدل 
را  فرادستان  های  کامیابی  مشروعیت  فرودستان،  با 
نیاز  و  غذا  سبحان،  »خداوند  کشید:  می  چالش  به 
پس  کرده؛  معین  ثروتمندان  اموال  در  را  نیازمندان 
هیچ فقیری گرسنه نمی ماند، مگر به واسطه کامیابی 
ثروتمندان که از حق آنان بهره مند شده اند� و خداوند 
آنها را به خاطر این عمل مؤاخذه خواهد کرد«؛ »إّن 
اهلّل سبحانه فرض فی أموال األغنیاء أقوات الفقراء، فما 
جاع فقیر إاّل بما مّتع به غنّی، واهلّل تعالی سائلهم عن 

ذلک«�]4[
جایگاه  دیگر،  باری  علی  نیز،  شقشقیه  خطبه  در 
حمایتی خویش را از فرودستان به صراحت بیان می 
کند و »شکم بارگی ستمگر« و »گرسنگی ستمدیده« 
را قرین یکدیگر قرار داده است،]۵[ زیرا آن شکمبارگی 

روحانیت؛ با فرودستان یا بر فرودستان
حسن فرشتیان
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ستمگر است که گرسنگی ستمدیدگان را موجب می 

شود�
در همین خطبه، علی به صراحت، جایگاه روحانیون 
را در این صف بندی نشان می دهد، و بیان می دارد 
است  گرفته  پیمان  علما  و  دانشمندان  از  خداوند  که 
که در برابر شکم بارگی ستمگر و گرسنگی ستمدیده، 

سکوت نکنند�]6[
ب- روحانیت، همراه فرادستان:

تاریخِی  حامیاِن  عنوان  به  دینی  رهبران  هرچند، 
فرودستان شناخته می شوند و در ادبیات تاریخ ادیان، 
ای  ویژه  جایگاه  فرودستان  و  تهیدستان  از  حمایت 
کارکرد  با  ما  پیشینیان،  قصص  در  چند  هر  و  دارد، 
مواجه  فرودستان  از  مذهبی  رهبران  گرایانه  حمایت 
بودیم، اما پس از دوران پیامبران، یا در فاصله فترت 
آنان،  پیروان  اول  نسل  و  انبیا  غیبت  و  تاریخی  های 
رویکرد  شاهد  آنان،  جایگزینان  حکایاِت  و  قصص  در 

جدیدی هستیم�
اندک، به شکل طبقه  اندک  اما،  روحانیون مذاهب 
ای از اشرافیت سیاسی و اقتصادی در آمده و یکی از 
هرم های مثلث »زر و زور و تزویر« را شکل داده اند� 
لذا در بازخوانی تاریخ رابطه مذهب و قدرت، مشاهده 
بسیاری  در  دینی،  رهبران  و  روحانیون  که  کنیم  می 
از مقاطع تاریخی، به عنوان بخشی از طبقه حاکمه و 

الیگارشی جامعه، در کنار فرادستان، قرار داشته اند�
روحانیون هنگامی که به عنوان بخشی از فرادستان 
و طبقه حاکمه قرار می گرفتند، توجیه گر استثمار و 
به  به رعایا می شدند، و گاه  اربابان نسبت  بهره وری 
توجیه »الهیات جبری« و »قضا و قدر محتوم االهی« 
می پرداختند تا فرودستان به کاست و طبقه اجتماعی 
را همانگونه که مقدر  بوده و سرنوشت  خویش راضی 
های  جایگاه  تغییر  برای  نبرد  به  و  باشند  پذیرا  شده 
اجتماعی خویش نپردازند� رهبران دینی، گاه در توجیه 
شکاف فرادستان و فرودستان با استناد به عدل االهی، 
توجیه شرعی پیدا می کردند، و گاه با وعده به دنیایی 
االهی  فردوس  به  را  فرودستان  برین،  بهشت  بهتر در 

وعده می داند�
در ادیان معتقد به مرگ و زندگی چرخشی و دایره 
و  بودایی  و  هندو  ادیان  مثل  ارواح،  تناسخ  و  گونه 
که  کردند  می  توصیه  فرودست  باورمندان  به  شرقی، 
اگر در این نوبت زندگی، انسانی خوب و راضی و قانع 
به  پا  دنیوی  زندگی  برای  نوبت دیگری که  در  باشند 
های  انسان  گذاشت،  خواهند  دیگر  کالبدی  عرصه 
ای  آموزه  در  بود�  خواهند  سعادتمندی  و  خوشبخت 

از بدکرداری آنان  دیگر، بیچارگی فرودستان را ناشی 
در چرخه زندگی پیشین می دانستند و این چنین بود 
اقناع،  و  با رضایت  تا  که فرودستان تالش می کردند 
سعادتمندانه  را  خویش  مجدد  زندگی  بعدی  چرخه 

نوسازی کنند�
زندگی،  و  مرگ  خطی  امتداد  به  معتقد  ادیان  در 
با  و  ناچیز شمردن متاع دنیا  با  ابراهیمی،  ادیان  مثل 
به  دنیوی،  امتعه  وران  بهره  دنیاجویان،  خوارشمردن 

بهشت  به  تهیدستان  و  تهدید  االهی  عذاب  و  جهنم 
برین در زندگی اخروی پس از این حیات دنیوی وعده 

داده می شدند�
با  آمیخته  که  کالمی  های  گری  توجیه  این  در 
تفسیری از آیات و روایات می شد، روحانیت، توجیه گر 
قدرت شده و به استحکام پایه های سلطه می پرداخت�

به شدت  ادیان،  روحانیون  از  طایفه  این  قرآن،  در 
نکوهش شده اند زیرا به تعبیر قرآن، اینان از ماموریت 
اصلی خویش انحراف گرفته و خود تبدیل به »اربابان« 
و  خود  راهبان  و  دانشمندان  »اینان  اند:  شده  جدید 
مسیح پسر مریم را به جای خدا به الوهیت گرفتند با 
آنکه مامور نبودند جز اینکه خدایی یگانه را بپرستند 

که هیچ معبودی جز او نیست…«�]۷[
که  روحانیونی  از  طایفه  این  به  بعدی،  آیات  در 
با  و همراه  و همگام  فراموش کرده  را  جایگاه خویش 
فرادستان سلطه جو به ذخیره سازی و انباشت ثروت 
و مکنت می پردازند، عذاب دردناک االهی، وعید داده 
بسیاری  اید  آورده   ایمان  که  کسانی  »ای  است:  شده 
را  مردم  اموال  راهبان مسیحی  و  یهود  دانشمندان  از 
به ناروا می  خورند و آنان را از راه خدا باز می دارند و 
کسانی که زر و سیم را گنجینه می کنند و آن را در 
از عذابی دردناک  ایشان را  راه خدا هزینه نمی کنند 

خبر ده«�]۸[
ج- نقش لوالگری طبقاتی روحانیت:

با کارکرد دوگانه  هر چند در قصص پیشینیان، ما 
فوق روحانیون، یعنی یا همراهی آنان با فرودستان و 
یا همراهی شان با فرادستان مواجه بودیم، اما پس از 
جایگزینان  تاریخی  های  حکایت  در  پیامبران،  دوران 
این  در  که  ایم  بوده  نیز  سومی  رویکرد  شاهد  آنان، 
و  فرادستان  میان  لوالگری  نقش  روحانیون،  رویکرد، 

فرودستان را ایفاد می کردند�
کارکردی  پساپیامبری،  دوران  در  سوم،  نقش  این 
به  موارد،  از  بسیاری  در  که  داشت  گرایانه  میانجی 
از  و  پرداخت  می  اجتماعی  های  گسل  همپوشانی 
اجتناب  به گسست های  اجتماعی  تبدیل گسل های 

ناپذیر و بازگشت ناپذیر جلوگیری می کرد�
این کارکرد سوم، به هنگام بحران های فراگیر  در 
وارد  میانجی  بسان  توانست  می  روحانیت  اجتماعی، 
از  یکی  سود  به  شرعی  حکم  بیان  با  و  شود  صحنه 
طرفین، کفه ترازو را به سود وی سنگین کرده و مصاف 
صف بندی و صحنه آرایی میدانی را تغییر دهد� این 
فتاوای فقهی که غالبا ناشی از مصلحت های اجتماعی 
در  اجتماعی،  نیروهای  وزنه  گرفتن  نظر  در  با  بود، 
بزنگاه های تاریخی، کارساز شده و نقش تعیین کننده 

ای ایفاد می کرد�
حضور  با  دفعه  چندین  روحانیت  اخیر،  سده  در 
خویش در صف بندی های اجتماعی توانست به هنگام 
بحران و در حالت تضعیف قدرت حاکم، با ایفای نقش 
میانجی یا نقش آلترناتیو، خال قدرت را کاهش کند و با 
بازخوانی مشروعیت سیاسی، یکی از اتوریته های محل 
مشروعیت  مبانی  و  اتوریته  یا  و  کند  تقویت  را  نزاع 

جدیدی را به نمایش بگذارد�
توان در  را می  اخیر  اوج حضور روحانیت در سده 
جنبش تنباکو، نهضت مشروطه و انقالب بهمن ۱3۵۷ 

مشاهده کرد�
فتوای  با  توانست  روحانیت  تنباکو،  جنبش  در 
تاریخی تحریم تنباکو، به سود فرودستان به مقابله با 
قوای سلطه و حاکم اقدام کند� در این نبرد فرادستان 
را  فرودستان  جانب  هرچند  روحانیت  فرودستان،  و 
چالش  به  آن  کلیت  در  را  فرادستان  نظام  اما  گرفت، 

و نابودی نکشاند�
مشروعیت  مبانی  تبیین  با  مشروطه،  نهضت  در 
نیز  مشروطه  نظام  برای  توانست  مشروطه،  فقهی 
مشروعیتی تبیین کند تا توان ایستایی در برابر اتوریته 
مشروع پادشاهی ایجاد کرده و به گونه ای توازن قوا 
ایجاد کند تا نه نظام سلطنتی به شکل کامل محو و 
نابود شود و نه انقالبیون و آزادیخواهان، از همه پهنه 

های اجتماعی حذف شوند�
در انقالب بهمن ۱3۵۷، روحانیت به نقش لوالگری 
از  بخشی  خود  بار،  نخستین  برای  بلکه  نکرد  اکتفا 
قدرت شد� اکنون، دیگر سخن از همراهی روحانیت با 
فرادستان و فرودستان مفهومی ندارد زیرا روحانیت به 
سرعت تبدیل به طبقه فرادست و بخشی از آن گردید�

دوم- روحانیت و انقالب ۵7
آمیزش طبقه روحانیت با قدرت سیاسی در انقالب 
بهمن ۱3۵۷، صف بندی جدیدی را ایجاد کرد� هرچند 
در این صف بندی، روحانیت در آغاز همگام فرودستان 
بود ولی پس از فراز و نشیب های چهل ساله، دیگر این 
با فرادستان  پرسش بی معنا شده است که روحانیت 
از  بخشی  خود،  روحانیت  زیرا  فرودستان؟  با  یا  است 
الیگارشی حاکمیت شده است، دیگر، نه همراه  طبقه 

فرادستان، بلکه از خوِد فرادستان  است�
الف- روحانیت به هنگام انقالب

توان  تمام  با   ،۱3۵۷ انقالب  هنگام  به  روحانیت 
تضعیف  هنگامه  به  گرفت�  قرار  فرودستان  کنار  در 
با  شد  موفق  روحانیت  پادشاهی،  نظام  مشروعیت 
فقهی  و  تاریخی  مشروعیت  والیتی،  نظام جدید  ارائه 
های  پایه  و  برده  سوال  زیر  یکسره  را  سلطنت  نظام 
مشروعیت آن را لرزان سازد و سرانجام به فروپاشی و 

اضمحالل آن اقدام کند�
همراهی روحانیت با فرودستان، مشروعیت اجتماعی 
را بر مشروعیت فقهی آنان افزود� در آن هنگام، دیگر 
فقهی  و  شرعی  های  پیام  حامالن  فقط  روحانیت 
نبودند بلکه روحانیت پرچمدار همراهی با محرومین و 
مستضعفین گردید� فتاوای شرعی به کمک این مواضع 

در قصص انبیا، پیامبران با الهیات رهایی بخش خویش، در کنار رعایا به مبارزه 
با قدرت های طاغوتی عصر خویش می پرداختند. ابراهیم در کنار حنفا و یکتاپرستان 
روزگار خویش، به مبارزه با سمبل سلطه گری دوران خود، نمرود پرداخت؛ موسی  به 
مبارزه با فرعون برخاست و نوید بخش رهایی و رستگاری قوم خویش شد؛ عیسی 
هرچند کار قیصر را به قیصر واگذاشته بود ولی یاران و حواریون خویش را از میان 
فرودستان جامعه برگزیده بود و شام اول و آخر خویش را با نان سفره فرودستان می 
گذراند و همراه با حواریون خویش در صف مقابل با احبار و روحانیون و کاهنانی که 
بخشی از قدرت طبقه حاکمه بودند قرار گرفته بود؛ محمد، با بردگان و گرسنگان و 

پابرهنگان روزگار خویش بر علیه اشرافیت سنتی قریش شورید.
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که  شد  خوانده  طاغوتی«  »نظام  پادشاهی،  نظام 
نظام  حامیان  دارد�  قرار  االهی«  »عدل  نظام  برابر  در 
با  مبارزه  االرض« خوانده شدند�  طاغوتی »مفسد فی 
نظام جدید، جنگ و محاربه با خدا و رسول خدا نامیده 

شد�
و  شد  مصادره  فرودستان  سود  به  فرادستان  اموال 
سازمانی به نام »بنیاد مستضعفان« مدیریت مجموعه 
بزرگی از این اموال را بر عهده گرفت تا حق فرودستان 

از فرادستان بازستانده شود�
فرودستان جامعه، چشم امید به روحانیت دوخته، و 
همه آرزوهای بربادرفته و امیدهای تاراج رفته خویش 
روحانیون  کردند�  جستجو  روحانیت  وجود  در  را 
مساجد،  شدند�  پناهان  بی  پناهگاه  و  ملجا  شهرها، 
جمعه  خطیبان  شدند،  مستضعفین«  »بسیج  پایگاه 
بی  پناهگاه  و  شدند  زبانان  بی  جماعات، سخنگوی  و 

پناهان�
تلقی  الواح مقدسی  بسان  فرامین رهبران روحانی، 
فرودستان  گردید�  می  االجرا  الزم  همگان  بر  که  شد 
احساس  اندک،  اندک  و  گرفتند  تازه  نفسی  جامعه، 
نمی  دیده  بود  ها  قرن  که  فرودستانی  کردند�  وجود 
نعمت«  »ولّی  بودند،  شده  گرفته  هیچ  به  و  شدند 

رهبران کشور خوانده شدند�
ب- چهاردهه فراز و نشیب

چهاردهه  در  فرودستان،  با  روحانیت  همراهی 
بود�  مواجه  هایی  نشیب  و  فراز  با  روحانیت  حاکمیت 
در خدمت  دربست  کامال  به شکل  روحانیت  ابتدا  در 
با  نبرد  به  آنان  با  همراه  و  گرفتند  قرار  فرودستان 
طبقه  از  که  روحانیونی  اندک  پرداخت�  فرادستان 
پایگاه  سرعت  به  شدند،  می  محسوب  »طاغوتی« 
که  قرآنی  آیات  دادند�  دست  از  را  خویش  مردمی 
سرزنش  مورد  را  حاکم  طبقات  به  وابسته  روحانیون 
آن  نزول  زمان  مصادیق  به  داد]9[،  می  قرار  عتاب  و 
تفسیر می شد، و ضمیر مخاطب این دسته از آیات به 
روحانیون و احبار و رهبانان کهن بازگردانده می شد� 
فوق،  آیات  بعد،  دهه  که چند  کرد  نمی  گمان  کسی 
شیعه  ستیز  ستم  روحانیِت  بدنه  در  زنده  ضمیرهایی 

نیز پیدا کند�
اما این وضعیت دیری نپایید که با تغییراتی رادیکال 
و  داشت  فرودستان  نزد  گامی  روحانیت  شد�  همراه 
از  بخشی  خودش  اندک،  اندک  فرادستان�  نزد  دلی 
طبقه حاکمه شد� در سال های نخست، روحانیت به 
توجیه جایگاه جدید خویش پرداخت تا بتواند علیرغم 
برخورداری از همه امکانات فرادستان، خویش را متعلق 
به فرودستان بداند و حمایت های بدنه حامیان خویش 

را بسان منبع مشروعیت برای خویش نگاه دارد�
رسید،  حکومتی  مناصب  به  روحانیت  که  هنگامی 
هرچند اشغال این مناصب بر خالف وعده های رهبر 
به  که  می شد  گفته  اما  بود،  لوشاتو  نوفل  در  انقالب 
دلیل شرائط اضطراری و عدم اعتماد به نیروهای بجا 
در  کرده  تحصیل  نیروهای  و  طاغوت  زمان  از  مانده 
مناصب  این  در  روحانیت  حضور  جز  ای  چاره  غرب، 

نمی باشد، ولی این حضور موقت خواهد بود�
اگر با وسائل نقلیه لوکس رفت و آمد می کرد و اگر 
امام جمعه ای که می بایست میان مردم باشد، با مردم 
فاصله می گرفت و حتا مکان نماز وی محصور می شد 
این  همه  شد،  می  ساخته  ویژه  جایگاه  مصالها  در  و 
ها می توانست چنین توجیه شود که این ها موقت و 
به دلیل شرایط اضطراری می باشد� گفته می شد که 
تشریفات نه به دلیل تغییر جایگاه روحانیت و گسست 

و  امنیتی  مسائل  رعایت  دلیل  به  بلکه  مردم،  از  آنان 
حفاظتی است�

مناصب  در  روحانیت  اضطراری  و  موقت  حضور 
ثابت  جایگاه  به یک  تبدیل  از چهاردهه،  قدرت، پس 
شد� روحانیت که مزه حضور در طبقه ممتاز جامعه را 
چشیده و از امتیازات نخبگان سیاسی اجتماعی بهره 
مند شده بود، دیگر به راحتی نمی توانست، این مزایا را 
رها کرده و به خاستگاه و جایگاه اولیه خویش بازگردد�

امام  حتی  گیرد،  می  قرار  قدرت  در  که  روحانیتی 
متفاوت  و خانواده اش  زیسِت وی  جمعه شهر، شیوه 
وی  جمعه،  امامت  از  برکناری  صورت  در  شود�  می 
خویش  طلبگی  زّی  سابق  شیوه  به  تواند  نمی  دیگر 
روی بیاورد� اگر وی استثنائا اهل زهد و ریاضت باشد، 
دیگر خانواده وی که به شیوه زیست خانوادگان مرفه 
شهر عادت کرده  و با اشرافیت شهر رفت و آمد دارند، 

نمی توانند به شیوه زندگی سابق طلبگی برگردند�
در سازمان های اداری و احزاب سیاسی، پُست های 
سازمانی و حزبی تعریف شده و محدودی وجود دارد 
ثابت، ولی ساکناِن  با جابجایی نسل ها، پُست ها  که 
بودن  معنا  بی  به  توجه  با  ولی  شوند�  می  جابجا  آن 
»بازنشستگی« در روحانیت، برای روحانیون مسّن نیز 
جایگاه های ویژه ای تعریف شد تا همچنان از امتیازات 
جوان  روحانیون  اما  باشند�  برخوردار  اشرافیت  طبقه 
نیز وارد بازار کار این طبقه شدند� با این روند، چهار 
روحانیت  بازتولید  و  تولید  به  اسالمی،  دهه جمهوری 

فرادست پرداخت�
روحانیت، اندک اندک نیازی نمی دید که علیرغم 
با  همراهی  شعار  فرادستان،  امکانات  از  وری  بهره 
از »محرومان« تبدیل  فرودستان بدهد� شعار حمایت 
به رسیدگی به »اقشار آسیب پذیر« شد� دعوت به زهد 
و ریاضت، تبدیل به فراخوان به »مانور تجمل« گردید�

در  خویش  تاریخی  رسالت  برای  دیگر،  روحانیت، 
حمایت از فرودستان، انگیزه ای نداشت، زیرا خودش 
حتا  بود�  شده  جامعه  فرادستان  از  بخشی  به  تبدیل 

وجوهات  در  نه  را  خویش  مادی  های  حمایت  منابع 
شرعی مومنان وفادار، بلکه در بودجه های مصوب می 

جست�
ج- واپسین آزمون نبرد طبقاتی

های  آزمون  واپسین  از   ،۱396 ماه  دی  حوادث 
روحانیت بود تا در نبرد طبقاتی فقر و غنا، صف خویش 
را در بین فرادستان و فرودستان، انتخاب کند� حوادث 
فوق و بی تفاوتی عمدی روحانیت، یک تصادف نبود� 
بلکه این بی تفاوتی ناشی از چهاردهه چشیدن طعم 

قدرت و ثروت و شوکت بود�
حوادث فوق، نشان داد که روحانیتی که طعم مکنت 

و شوکت را چشیده، در آن بزنگاه های تاریخی، توان 
توان  حتا  بلکه  ندارد�  را  فرودستان  کنار  در  ایستادن 
را  فرودستان  و  فرادستان  میان  لوالگری  نقش  ایفای 
نیز از دست داده است� چه بسا دیگر اکنون، فرودستان 
خوش  دل  بلکه  ندارند،  را  روحانیت  همراهی  انتظار 
فرادستان  شرعی  حامی  روحانیت،  که  این  به  دارند 
نباشد و در چالش فرودستان با فرادستان، روحانیت، از 
ابزارهای تکفیر و تحقیر خویش برای تحکیم پایه های 
می  آرزو  فرودستان  نکند�  استفاده  فرادستان  سلطه 
کردند که روحانیت اگر مرهمی برزخمهای فرودستان 
نیست، الاقل نمک پاش دل های ریش  تهیدستان  و 
ایشان  نیش  نیست،  فرودستان  نوِش  اگر  نباشد،  آنان 

نباشد:
»تو که نوشم نه ای نیشم چرایی

تو که یارم نه ای پیشم چرایی
تو که مرهم نه ای بر داغ ریشم
نمک پاش دل ریشم چرایی«

اجتناب  نکته  این  یادآوری  که  رسد  می  نظر  به 
که  هنگامی  نوشتار،  این  سراسر  در  که  است  ناپذیر 
قاطبه  منظور  آید،  می  میان  به  روحانیت  از  سخن 
مشهور روحانیت است و گرنه همیشه روحانیونی بوده 
بزنگاه  در  و  مانده  فرودستان  کنار  در  که  هستند  و 
فراموش  را  خویش  پیامبرگونه  رسالت  تاریخی،  های 
روحانیت  هیات شاکله  نوشتار،  موضوع  اما  اند�  نکرده 
هیات  از  بخشی  عنوان  به  اکنون،  هم  که  باشد  می 
حاکمه است� این روحانیون فرادست، اگر چه از جهت 
آماری، درصد اندکی از جامعه روحانیت است ولی از 
جهت تاثیرگذاری و دیده شدن توسط جامعه، به شکل 
خویش،  قضاوت  در  جامعه  و  شود  می  دیده  اکثریت 
وضعیت این بخش روحانیت را به کل بدنه روحانیت 

تعمیم می دهد�
با  اخیر  ماههای  در  که  ناشایستی  برخوردهای 
امیدوار کننده  نشانه ها و سمبل های  روحانیت شد، 
ای نیست� این برخوردها ثمره  بهره وری های مستمر 

روحانیت از منافع قدرت و ثروت است�
در جریان تظاهرات زمستان ۱396، تظاهرکنندگان 
خشمگین شعارهای تندی علیه فرد روحانی رهگذری 
می دهند که تصادفا از آن منطقه عبور می کند، بدون 
آن که وی را بشناسند� از دید آنان، تعلق وی به طبقه 
و مخاطب شعارها  برای محکوم کردن وی  روحانیت، 
قرار دادنش، کافی بود� در حادثه ای دیگر، نمازگزارانی 
سخنرانی  به  جمعه،  خطیب  که  هنگامی  دردمند، 
امام  به  پشت  و  برتافتند  از خطیب  روی  بود  مشغول 
جمعه،  خطیب  از  گردانی  روی  این  نشستند�  جمعه 
سمبل پشت کردن فرودستان جامعه به آن روحانیتی 

که   ایم  بوده  نیز  سومی  رویکرد  شاهد  تاریخی،  های  حکایت  برخی  در 
روحانیون، نقش لوالگری میان فرادستان و فرودستان را ایفاد می کردند. این نقش 
کارکردی میانجی گرایانه داشت که در بسیاری از موارد، به همپوشانی گسل های 
اجتماعی می پرداخت و از تبدیل گسل های اجتماعی به گسست های اجتناب ناپذیر 
و بازگشت ناپذیر جلوگیری می کرد. در این کارکرد، به هنگام بحران های فراگیر 
اجتماعی، روحانیت می توانست بسان میانجی وارد صحنه شود و با بیان حکم شرعی 
به سود یکی از طرفین، کفه ترازو را به سود وی سنگین کرده و مصاف صف بندی و 

صحنه آرایی میدانی را تغییر دهد.
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در  کربال،  حادثه  از  قبل  سال  دو  حسین  امام 
به نقد عملکرد »عالمان  خطبه ای در سرزمین منی، 
خاموش« می پردازد� در آن زمان، حکومت اموی برای 
اگر  بود�  بودجه ای ویژه در نظر گرفته  خریدن علما، 
در موردی با عالمی به معامله نمی رسید، تالش می 
کرد تا خریدار »سکوت« وی شود� در این بازار مکاره و 
فضای آلوده، امام حسین، به تشریح وضعیت این گروه 
از »عالمان خاموش« می پردازد و با انتقاد از آنان، بر 
آنان طعنه می زند: »شما نسبت به حق تهیدستان و 
ضعیفان بی تفاوت بودید و حقوق آنان را ضایع کردید 
تامین  برای  نمودید!  پافشاری  خویش  حقوق  بر  ولی 
چاپلوسی  و  زبانی  چرب  به  خویش،  جایگاه  و  امنیت 
نزد ستمگران پرداختید!… با همه این اوصاف، آرزوی 
بهشت و تمنای همنشینی با پیامبران و ایمنی از عذاب 
شیفتگی  و  مرگ  از  فرار  دلیل  به  شما  دارید!…  خدا 

ودلبستگی به زندگی دنیای ناپایدار، توده های ضعیف 
با  ناتوان را در چنگال بی رحم ستمگران، و درگیر  و 
تالش برای برآوردن نیازهای اولیه معیشتی شان، رها 

کردید!…«�]۱0[
عالمان  این  نتیجه گیری می کند که سکوت  امام 
منبرهای  که  بود  اینچنین  »و  شد:  فجایع  این  سبب 
کننده  توجیه  و  درباری  علمای  اختیار  در  رسمی 
بین  ثروت  منابع  و  زمین  گرفت!  قرار  ستمگر  حکام 
حقوق  از  دفاع  در  مردم  و  شد!  تقسیم  قدرتمندان 
حاکمان  بین  سیاسی  قدرت  و  شدند!  ناتوان  خویش، 
دیکتاتور، سختگیر، خودکامه و خدانترس چرخید!…«�

 ]۱۱[
کالم واپسین:

پیروزی انقالب بهمن ۱3۵۷، روحانیت را از حجره 
های سنتی حوزه های علمیه و مساجد به نقطه های 
که  روحانیت  کرد�  پرتاب  سیاست  و  جامعه  محوری 
آمادگی چنین جایگاهی را نداشت، در ابتدا با تردید و 
تعارف بدان نگریست� از یکسو، صادقانه و بی تعارف، 
از سویی دیگر،  و  زد  با یک دست پس می  را  قدرت 
تا  فشارد  می  آغوش  به  را  آن  آزمندانه  و  کنجکاوانه 
ها  قرن  از  پس  را  قدرت  با  آغوشی  هم  های  تجربه 
حاشیه نشینی، بیازماید� پس از چهاردهه فراز و نشیب 
و ناز و عشوه با قدرت، سرانجام، بخش زیادی از بدنه 
محسوب  مسلط  قدرت  از  بخشی  عنوان  به  روحانیت 

شدند�
در این واپسین آزمون های نبرد طبقاتی فرادستان 
و فرودستان، به ویژه در حوادث دی ماه ۱396، بدنه 

این  کنار  از  ساده،  گری  نظاره  بسان  فقط  روحانیت، 
حوادث گذشت� فرودستان نیز برای جلب حمایت، به 
سراغ روحانیون نرفتند، گویا نه تنها انتظار حمایت از 
روحانیت را نداشتند بلکه بر خالف حوادث چند دهه 
بار روحانیت را در صف مقابل و در جبهه  پیش، این 

فرادستان می دیدند�
روحانیت اگر همچنان در کنار فرادستان بماند، بی 
تردید پشتوانه اصلی خویش را از دست خواهد داد و 
نمی  دیگر  تاریخی،  های  مالقات  قرار  و  ها  بزنگاه  در 
برای بخش  تواند نقش آفرینی کند� مدت هاست که 
و  رفرانس  عنوان  به  دیگر  روحانیت  جامعه،  از  زیادی 

مرجع اجتماعی  شناخته نمی شود�
اگر روحانیت در این آزمون ها ناکام شود، گسست 
از بیش  بدنه اصلی هوادارانش، بیش  با  اجتماعی وی 
نه  دیگر  فرودستان،  پس،  آن  از  شد�  خواهد  آشکار 
تنها در حوادث سیاسی و اجتماعی به روحانیت اقتدا 

از  ناامیدی  و  تنهایی  احساس  با  بلکه  کرد  نخواهند 
امام  به  پشت  نیز  نماز جماعت  در  روحانیت،  پناهگاه 

جماعت خواهند نشست�
فقدان  در  فرودست،  و  دردمند  نمازگزاران  گویا 
به سمت  باشد،  پناهان  بی  پناهگاه  که  هایی  محراب 
در  و  بست،  خواهند  اقامه  ناکجاآباد  قبله  سوی  و 
شنوای  گوش  که  ای  و جمعه  جماعت  امامان  فقدان 
به  پشت  هاشان،  رنج  گویای  زبان  و  باشد  دردهاشان 
خطیبان رسمی و حکومتی نموده و به امامانی نامرئی 

اقتدا خواهند کرد�
»یاری اندر کس نمی بینیم، یاران را چه شد

دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد«
با  دینی  رهبران  همراهی  برخی،  هرچند،    ]۱[
اند  دانسته  فریبنده  و  ظاهری  امری  را  فرودستان 
از  ناشی  ها،  نقش  بازیگری  این  که  باورند  این  بر  و 
فریب بزرِگ فرادستان برای اقناع و اسکات فرودستان 
و  قضا  به  دادن  تن  با  فرودستان  سویی  از  تا  بودند 
سویی  از  و  نپردازند  فرادستان  با  نبرد  به  االهی،  قدر 
از  پس  بهتر  دنیایی  وعده  به  بودن  دلخوش  با  دیگر 
اما  نکنند،  موجود  وضعیت  تغییر  برای  تالشی  مرگ، 
این ادعاها، فاقد پشتوانه اثباتی است� بر فرض صحت 
این مدعاها، صورت مساله، تغییر نمی کند زیرا تاریخ 
با  همراهی  در  آنان  صداقت  نمایانگر  دینی  رهبران 
محول  نقش  بازیگران  اینکه  نه  است  بوده  فرودستان 
پهنه عمل،  در  باشند� مضافا  فرادستان  از طرف  شده 
دین و رهبران دینی در کنار فرودستان قرار گرفته و 
شواهد تاریخی انبیا، بیانگر همراهی آنان با فرودستان 

و مبارزه با فرادستان و سلطه جویان بوده است�
لرزِش  و  نان  فرشتیان حسن: خیزِش  ر� ک�    ]2[
http:// :ایمان، دیماه ۱396، منتشره در سایت زیتون
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حق  همین  به  نیز  قرآن  از  دیگر  ای  آیه  در    ]3[
أموال  در  و  عمومی  أموال  در  تهیدستان  و  محرومین 
در  که  همانانی  »و  است:  شده  تصریح  فرادستان 
و  کنندگان  درخواست  برای  معلومی  حّقی  اموالشان 
نیازمندان هست«؛ »َو الَّذیَن فی أَْموالِِهْم َحقٌّ َمْعُلوٌم * 

لِلّسائِِل َو الَْمْحُروِم« (معارج، آیه 24 و 2۵)�
 ،23۱ ص   ،3 ج  عبده،  محمد  البالغه،  نهج    ]4[
حکمت 32۸� حدیث دیگری در همین مضمون از امام 
را  ای  انباشته  ثروت  »هیچ  که  است  شده  نقل  علی 
ندیدم مگر آن که در کنار آن حقی ضایع شده باشد«؛ 
مضیع«،  حق  جانبها  الی  اال  موفوره  نعمه  رایت  »ما 
این حدیث اگر چه سندش ضعیف است ولی از جهت 
با حدیثی که در متن آورده شد، همخوانی  محتوایی 

دارد�
]۵[  »… َو ما اََخَذ اهللُّ َعلَی الُْعلَماِء اَْن الیقارُّوا َعلی 
البالغه، خطبه  نهج  َمْظُلوم،…«�  الَسَغِب  َو  ظالِم  ِه  ِکظَّ

3، شقشقیه�
]6[  »قسم به خدایی که دانه را شکافت، و انسان 
را به وجود آورد، اگر حضور حاضر، و تمام بودن حجت 
بر من به خاطر وجود یاور نبود، و اگر نبود عهدی که 
شکم  برابر  در  که  است  گرفته  دانشمندان  از  خداوند 
ننمایند،  سکوت  مظلوم  گرسنگی  و  ستمگر  بارگی 
می  کوهانش  بر  را  حکومت  شتر  دهنه  من  هرآینه 
انداختم، و پایان خالفت را با پیمانه خالی اولش سیراب 
النََّسَمَه، لَْوال  َوبََراَ  می کردم«� »اَما َو الَّذی َفلََق الَْحبََّه، 
ِه بُِوُجوِد الّناِصِر، َو ما اََخَذ  ُحُضوُر الْحاِضِر، َو قیاُم الُْحجَّ
َو الَسَغِب  ِه ظالِم  اَْن الیُقارُّوا َعلی ِکظَّ الُْعلَماِء  َعلَی  اهللُّ 
آِخَرها  لََسَقْیُت  َو  غاِربِها،  َعلی  َحْبلَها  الَلَْقْیُت  َمْظُلوم، 
خطبه  البالغه،  نهج  ُدنْیاُکْم«�  الَلَْفْیُتْم  َو  لِها،  اَوَّ بَِکاِْس 

3، شقشقیه�
 ِ ]۷[  »اتََّخُذوا أَْحَباَرُهْم َوُرْهَبانَُهْم أَْربَابًا ِمْن ُدوِن اهللَّ
َواِحًدا اَل  إِلًَها  لَِیْعُبُدوا  إاِلَّ  أُِمُروا  َوَما  َمْریََم  ابَْن  َوالَْمِسیَح 
ا یُْشِرُکوَن« (سوره توبه، آیه 3۱)� إِلََه إاِلَّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّ

اأْلَْحَباِر  ِمَن  َکِثیًرا  إِنَّ  آَمُنوا  َِّذیَن  ال َُّها  أَی »یَا    ]۸[
َعْن  وَن  َویَُصدُّ بِالَْباِطِل  النَّاِس  أَْمَواَل  لََیْأُکُلوَن  ْهَباِن  َوالرُّ
َه َواَل یُْنِفُقونََها  َهَب َوالِْفضَّ َِّذیَن یَْکِنُزوَن الذَّ َوال  ِ َسِبیِل اهللَّ
أَلِیٍم« (سوره توبه، آیه  بَِعَذاٍب  ْرُهْم  َفَبشِّ  ِ َسِبیِل اهللَّ فِی 

�(34
]9[  مثل آیات 3۱ و 34 سوره توبه�

َحَقّ  ا  َفأَمّ ِه،  االئَمّ بَِحِقّ  َفاْسَتْخَفْفُتْم   …«   ]۱0[
ُکْم بَِزْعِمُکْم َفَطلَْبُتم� َفال ماالً  ا َحَقّ ْعُتْم َوأََمّ َعفاِء َفَضَیّ الُضّ
َعشیَرًه  َوال  َخلََقها  لِلَّذی  بِها  خاَطْرتُْم  َوالنَْفساً  بََذلُْتُموُه 
َتُه  َجَنّ اهلّل  َعلَی  تََتَمَنّوَن  �أَنُْتْم  اهلّل  ذاِت  فی  عاَدیُْتموها 
ذلَِک  َعلی  َسلََّطُهْم  َعذابِِه…  ِمْن  َوأَماناً  ُرُسلِِه  َوُمجاَوَرَه 
فِرارُکْم ِمَن الَْمْوِت َواْعجابُُکْم بِالَْحیاِه الّتی ِهَی ُمفاِرَقُتُکم 
َعفاَء فِی أَیدیِهم َفِمْن بَْین ُمسَتعَبٍد َمْقُهوٍر  َفَأْسلَْمُتْم الُضّ
وبَْیِن ُمْسَتْضَعٍف َعلی َمعیشِتِه«� ر� ک� فرشتیان حسن، 
در  منتشره  عالمان،  خاموشی  بر  شهیدان  ساالر  نقد 
سایت ملی-مذهبی به تاریخ ۵ آذر ۱3۱، کد مطلب: 

�3042۸
]۱۱[  »فی ُکِلّ بَلٍَد مْنُهْم َعلی مْنَبِرِه َخطیٌب ِمْصقٌع 
َوالَنّاُس  َمْبسوَطٌه  فیها  َوأَیْدیهْم  شاِغرٌه  لَُهْم  َفااْلَرُض 
اٍر َعنیٍد  َجَبّ بَْین  َفِمْن  یَْدَفُعوَن یََد الِمٍس،  لَُهْم َخَوٌل ال 
عَفِه َشدیٍد، ُمطاٍع ال یَْعِرُف الُْمْبِدَء  َوذی َسْطَوٍه َعلی الَضّ

الُمعیَد«�
 

حوادث دی ماه  از واپسین آزمون های روحانیت بود تا در نبرد طبقاتی فقر 
و غنا، صف خویش را در بین فرادستان و فرودستان، انتخاب کند. حوادث فوق و بی 
تفاوتی عمدی روحانیت، یک تصادف نبود. بلکه این بی تفاوتی ناشی از چهاردهه 
چشیدن طعم قدرت و ثروت و شوکت بود. حوادث فوق، نشان داد که روحانیتی که 
طعم مکنت و شوکت را چشیده، در آن بزنگاه های تاریخی، توان ایستادن در کنار 
فرودستان را ندارد. بلکه حتا توان ایفای نقش لوالگری میان فرادستان و فرودستان 
روحانیون  به سراغ  برای جلب حمایت،  نیز  فرودستان  است.  داده  از دست  نیز  را 
نرفتند، گویا نه تنها انتظار حمایت از روحانیت را نداشتند بلکه بر خالف حوادث چند 

دهه پیش، این بار روحانیت را در صف مقابل و در جبهه فرادستان می دیدند. 
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در  ایران  و  گذشته  یابی  ریشه  از  کار  گمانم  به 
رویدادهای  انتظار  در  بزرگ،  های  بحران  محاصره ی 
با احترام به خواست  غیر قابل پیش بینی است، ولی 
آقای علیجانی که بی اعتنا به اختالف ماهوی در اندیشه 
یکدیگرراهی  با  همراه  ایران  درون  روزگاری  سیاسی، 
بودیم،  گرفته  پیش  در  امور  اصالح  امید  به  را  دشوار 
نکاتی را که به نظرم می رسد در این یادداشت مطرح 
می کنم� هرچند تردید ندارم که تکراری است و همه 
یک  از  پیشگیری  هدف  با  است  سال  سالیان  ما  ی 
فروپاشی نابسود برای مردم،  به سهم خود تالش کرده 
ایم تا حکومت را متقاعد کنیم ریشه ها را ببیند و به 
ثبات سیاسی کوتاه مدت دل نبندد� افق دور را بنگرد 
این جبر  از  و نسل هائی را که یکی یکی می آیند و 
نادیده نگیرد� نسل  را  جغرافیائی سرخورده می شوند 
های جوان و بیکار یا شاغل و در حسرت آزادی پیاپی 
نظام سیاسی موجود  به  اعتماد  که  عالمت می دهند 
از حدی  بیش  مدیریتی  کارنامه اش خطاهای  در  که 

است که ماندگاری اش را تضمین کند، میسر نیست�
درپایان سال  و  نمایان می شود  هایی که  اعتراض 
۱396 به صورت جدی ظاهر شد، البته امروزی نیست� 
سرکوبی اعتراض ها هم تازگی ندارد� ایران بیش از یک 
قرن است که ازجوامع غربی برای مدیریت سیاسی و 
اقتصادی کشور الگو برداری کرده و در این راه صاحبان 
اندیشه با قبول خطر تا جائی که توانسته اند کوشیده 
اند با احتیاط به سمت و سوی برخورداری ازیک نظام 
از جریحه  راه  این  در  و  بردارند  گام  پاسخگو  سیاسی 
دار شدن احساسات و باورهای غلیظ دینی و تحریک 
بوده  ممکن  که  جائی  تا  کنند�  پیشگیری  مرتجعین 

چنین کرده اند�
تالش دیرینه ی متفکران ایرانی روز بیست و دوم 
بهمن ماه سال ۵۷ بر باد رفت و بخش تاثیرگذاری از 
فعال  فرهنگی  و  سیاسی  های  حوزه  در  اندیشمندان 
در انقالب، با قبول رهبری خمینی بافته های گذشته 
را شکافتند و با تاکید بر این که مردم فقط با رهبری 
انقالب  خمینی است که متقاعد می شوند در صحنه 
را در  بمانند و پهلوی ها را ساقط کنند، کجراهه ای 
تاریخ معاصر ایران انتخاب کردند که پس از چهل سال 

اینک به مصیبتی تبدیل شده 
است� مصیبتی که هم تداوم و 
ماندگاری اش خطرناک است، 
فروپاشی  احتمال  که  این  هم 

اش ترس به دلها می اندازد�
هزینه  وجود  با  و  عمل  در 
مدتی  شده،  تحمل  که  هائی 
امور  اصالح  از  همه  است 
درون این ساختار سیاسی دل 
دورانی  که  نیز  ما  اند�  برکنده 
اسالمی  جمهوری  تاریخ  از 
ایم  زیسته  کشور  درون  را 
از  حمایت  برای  گامهائی  و 
سوی  از  ایم  برداشته  اصالح 

باکی  البته  که  شویم  می  سرزنش  همچنان  مخالفان 
داشتیم،  ایران حضور  در  که  ای  هنگامه  در  و  نیست 
و  شد  نمی  مانع  ای  خامنه  اگر  شاید  اصالح  طریق 
خاتمی سیاستمدار با تجربه ای بود، بهترین راه نجات 
آن  خارجی�  دخالت  و  داخلی  ازفروپاشی  بود  ایران 
فرصت تمام و کمال دیری است از دست رفته و اصرار 

بر فایده بخشی اش اتالف وقت بیشتر است�
آن شکست را پشت سر داریم و خطرات فروپاشی 
و نبود یک گزینه ی ورزیده برای جمع و جور کردن 
برمی  موجی  ایکاش  رو�  پیش  را  فروپاشی  خطرات 
خاست و ازپیامدهای فرض سقوط بی جایگزین پرده 
بر می داشت و بر آن محور متمرکز می شدیم و بی 
بهترین  توانائی  حدود  در  هریک  یکدیگر  به  دشنام 
اجرائی  قابلیت  رسید  می  نظرمان  به  که  را  ها  شیوه 

دارد با یکدیگر در میان می گذاشتیم�
 و اما ریشه ها: 

رفراندوم 12 فروردین 13۵8
اسالمی،  “جمهوری  بست�  نطفه  روز  همان  ریشه 
آرای  روی  کمتر”�  کلمه  یک  نه  بیشتر،  کلمه  یک  نه 
“نه”  و  بود  نوشته شده  به رنگ سبز  رفراندوم “آری” 
به رنگ سرخ� کنکاش و جست و جوئی نشد و فرصتی 
نبود برای کنکاش و جست و جو� ایرانیان مردی را بر 
اریکه ی قدرت نشاندند که خود و همکارانش میراث 

خوار شیخ فضل اهلل نوری بودند� مجتهدی که مشروطه 
موفق  هم  تا حدودی  و  کند  مشروعه  می خواست  را 
اساسی   قانون  استخوان  در  را  کاردی  وتوانست  شد 
از  طلبان  فرصت  ها  بعد  که  کند  جاسازی  مشروطه 

آن بهره ها بردند�
از قید سانسور دوران شاه رها شده  مطبوعاتی که 
و متظاهر به انقالبیگری بودند، در کام هیجان به کلی 
ناموزون  سیاسی  ترم  دو  و  گفتند  وداع  روشنگری  با 
“جمهوری” و “اسالمی” را به چالش نکشیدند� افتاده 
بودند دنبال داستانسرائی در باره ی فساد درون دربار 
بنابراین  به دربار�  اشراف متصل  زنان  و فسق و فجور 
اگر  که  این  فرض  با  تا  نداشتند  یاوری  و  یار  ایرانیان 
چیست  اسالمی  جمهوری  بفهمند  اول  خواستند  می 
و پس آن گاه به آن رای بدهند، توشه ای بیاندوزند� 
می  سبقت  هم  از  نو،  و  کهنه  سیاسی  های  سازمان 
بریزند� عامه مردم  تا رای سبز را در صندوق  گرفتند 
تریبون  و  روزنامه  و  را گرفتند که شبنامه  رد کسانی 
های شفاهی داشتند� عامه مردم نمی دانستند که خود 
می  بیشتر  مدعا  پر  و  تجربه  بی  فرهیختگان  این  از 
فهمند� نبود احزاب سیاسی مستقل در کشور که یکی 
از بزرگترین خطاهای شاه بود، به خمینی و رهروانش 
مجال داد تا این چنین بی مدعی سوار بر قدرت مطلقه 
با  و  خود  خودی  به  حسینیه  و  مسجد  هر  بشوند� 
رهبری خمینی مانند یک ستاد حزبی منحصر به فرد 

ریشه های تظاهرات اعتراضی
مهرانگیز کار
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فعال شد� ستادهائی که به هم زنجیر شدند�

ریشه های ساختاری
اصالحیه  سپس  و   ۱3۵۸ مصوب  اساسی  قانون 
آن در سال ۱36۸ پس از پایان جنگ ایران و عراق، 
ساختاری از حکومت را بر ایرانیان تحمیل کرد که با 
تحوالت اجتماعی کشور درعصر پهلوی و با ویژگی های 
جهانی سال های پایانی قرن بیستم میالدی به کلی در 

تعارض بود� صرفنظر از مقایسه ی قانون اساسی ۱3۵۸ 
و  تبانی هاشمی رفسنجانی  با  با اصالحات ۱36۸ که 
احمد خمینی با هدف نفی شورایی بودن رهبری، انجام 
به صورت  استبداد دینی  به  از حیث ورود  شد، هردو 
واحدی  ماهیت  ناآگاه،  مردم  رای  اتکای  به  و  قانونی 
داشت� تفاسیر روزآمد از قانون اساسی در دوران های 
مختلف جمهوری اسالمی هرگز چیزی از این ماهیت 
نکرده  تبدیل  پاسخگو  نظام  یک  به  را  آن  و  نکاسته 
است� نبود آزادی بیان به استناد دینی بودن حکومت 
مجلس  نبود  آزاد،  انتخابات  نبود  کفر،  ترویج  بیم  از 
نبود  مستقل،  قضائیه  قوه  نبود  آزاد،  گذاری  قانون 
زیر  که  جمهوری  ریاست  نهاد  وجود  مستقل،  قضات 
کنترل نهادهای انتصابی است و بسیاری دیگر از موانع 

ساختاری، ریشه های بحران های امروزی است�
ریشه های تبعیض

جمهوری  است�  خشونت  برگیرنده  در  تبعیض 
اعتبار  و  قدرت  تبعیض،  به  دین  نام  به  ایران  اسالمی 
دینی و قانونی داده است� نخستین کلنگ را خمینی 
برداشت و بر فرق زنان کوبید با اعالم “حجاب اجباری” 
و البته سویه ی دیگر کلنگ بر فرق نظام دینی فرود 
آمد که حجاب را “اصل” قرار داد و مدت چهل سال 
است زنان را بازداشت می کند، شالق می زند، اخراج 
می  نقدی  جزای  و  وثیقه  شغلی،  مراکز  از  کند  می 
گیرد، بودجه های هنگفت برای حفظ این اصل خرج 

می کند و از عهده بر نمی آید�
خطای  زنان،  انسانی  تمامیت  ضد  بر  قانونگذاری 
را  امروز  ایران  زنان  که  است  نظامی  در  قانونگذاری 
از جنس  و سرپرست  قیم  بدون  داند که  صغاری می 
مرد حتا در مناسبات خانوادگی نمی توانند تصمیمات 
زن  یک  فقط  دهه  چهار  به  نزدیک  بگیرند�  درست 
تندرو  قبیله ی  از  هم  او  گرفته،  قرار  وزارت  مقام  در 
های مخالف با برابری بوده و در تندروی دست مردان 
مقام  در  اینک  که  زنانی  بندد�  می  پشت  از  را  تندرو 
در  اند  شده  شناخته  جمهور  رئیس  معاون  و  دستیار 
هیئت دولت حق رای ندارند� از این رو عالوه بر تبار 
و تیره شان که البد ذوب شده در والیت فقیه است، 
خانم  اند�  المجالس  زینت  و  نیستند  ای  کاره  اساسا 
شهیندخت موالوردی که از جنس دیگری است بسیار 
خون دل خورد و نتوانست از مقام معاونت در امور زنان 
امر حقوق شهروندی،  در  و دستیاری  ریاست جمهور 

دستاوردی داشته باشد�
اما تبعیض در قوانین این نظام ، خاص زنان نیست� 
اقلیت های دینی و قومی از آن رنج می برند� باورمندان 
عملکردش  و  نظام  این  به  که  عشری  اثنی  شیعه  به 
مکتبی  غیر  های  انسان  جای  در  گیرند  می  خرده 
شوند�  می  ها  محرومیت  و  ها  تبعیض  انواع  مشمول 
اهل تسنن در این حکومت اسالمی بهره ای از برابری 

ندارند�
مسیحیان،  دینی:  ی  شده  شناخته  اقلیت  سه 
با  به صورت نسبی و در مقایسه  کلیمیان، زردشتیان 
انقالب و دوران خمینی در موقعیت بهتری قرار  آغاز 
با خون  مساوی شده  بهاشان  مثال خون  و  اند  گرفته 

بهای مسلمانان�
دین  زادگاه  ایران  که  بهائیان  خون  زمینه  این  در 
و آئین شان است هدر است و ارزشی ندارد� و بسیار 
محدودیت ها و ستم ها که در حق آنها روا داشته می 
ها  ستم  این  بر  عموما  سیاسی  دینی-  رجال  و  شود 
صحه می گذارند، سوای آیت اهلل منتظری که در یک 
فتوای شجاعانه حق آب و گل شان را که همانا حقوق 

شهروندی است به رسمیت شناخت�
دراویش، اهل حق و هر عنصری که بتواند مردم را 
ولی  مداحان  های  اندیشه  سوای  هائی  اندیشه  جذب 
فقیه کند و سازمان و قطب و جا و مقام داشته باشد، 
مغضوب است و قلع و قمع آن ها عین خواست ولی 

فقیه است�
قانون مدنی در کتاب ارث، قانون مجازات اسالمی 

در تمام فصول و ابواب، خالی از برابری انسان هاست� 
مردم در این قوانین فقط در صورتی که مرد باشند و 
مسلمان شیعه اثنی عشری و وفادار بی چون و چرا به 
والیت فقیه، شهروند کامل شناخته می شوند و واجد 
کمال و شایستگی برای ورود به حکومت و شبکه های 
زیر  های  مجموعه  ی  دردانه  عزیز  و  اقتصادی  فساد 
رسانی  سهم  در  اگر  ها  همین  تازه  رهبری�  مدیریت 
انگاری  اندکی سهل  به شرکا در نظام فساد حکومتی 
کنند، قوه قضائیه غیرمستقل پته شان را می ریزد روی 
دادگاهی  رئیس  شوند  می  سراج  قاضی  امثال  و  آب 
جناحی  و  رقابتی  های  انگیزه  با  ها  آن  تخلف  به  که 

رسیدگی می کنند� سراج قاضی سرشناسی است که 
از برای گردگیری جناحی زیر پوشش مبارزه با فساد 

حکومتی متخصص شده�
قوه قضائیه غیرمستقل/ ام الفساد

آن ریشه ها که به اختصار گفته آمد به قوه قضائیه 
غیر مستقل که می رسد، نسبت به منتقدین، مخالفان، 
حقوق  فعاالن  بهائیان،  خواهان،  برابر  ها،  مطبوعاتی 
حقوق  فعاالن  و  اقوام  مدنی  فعاالن  به خصوص  بشر، 
وزارت  سپاه،  اوامر  مجری  و  دارد  می  روا  بیداد  زن 
شریف  وکالی  شود�   می  انتظامی  نیروی  و  اطالعات 
دادگستری را زندانی می کند� سازمان زندان ها برای 
حق رفاه و حیات زندانی، خود را مسئول نمی داند و 
به تدریج تبدیل به  پاسخگو نیست� قتل زیر شکنجه 
امری عادی شده� زندان های غیر رسمی و ناشناخته 
فراوان است که بازگشت به عصر سیاهچال را یادآوری 

می کند� 
سلب استقالل از کانون وکالی دادگستری

در کانون وکالی دادگستری انجمن اسالمی و واحد 
بسیج درست کرده اند، قوه قضائیه با انواع قانونگذاری، 
کانون وکال را که از سال ۱333 دارای استقالل از قوه 

قضائیه بوده، برده است زیر یوغ خودش�
مجتهد  که  آید  می  عمل  به  کاشف  ندهم  دردسر 
مورد وثوق مقام معظم رهبری که رئیس قوه قضائیه 
نقدی  های  وثیقه  ها،  چپاول  از  فقره  یک  در  است 

متهمین را در حساب شخصی خود واریز کرده است�
ریشه کجاست؟ آن جا که مقام معظم رهبری اصال 
به روی مبارک نمی آورد و به مردم توضیح نمی دهد 
که چرا همه ی منصوبان او در حکومت همین حال و 

روز را دارند و روز روشن چپاول می کنند�
از طرفی بازار شکنجه و فحش های رکیک جنسی، 
و  تحقیقات، ضرب  مرحله  به  مدافع  وکیل  ندادن  راه 
شتم بازداشت شده ها در حد مرگ که حتا بدن شان 
را به خانواده تحویل نمی دهند و نظریه پزشکی قانونی 
وسیع  چالش  از  را  مردم  گذارند،  نمی  اختیار  در  را 
تاخیر  به  را  بازداشته است� روز واقعه  تا کنون  آنها  با 
فشار  برابر  در  سرکوب  بزرگ  سد  ولی  اند،  انداخته 
چیزی  و  ندارد  زیادی  توان  و  تاب  عمومی  نارضایتی 

نمانده تا سد بشکند و خشک و تر را با خود ببرد�
دیگر ریشه ها

گذاشتن دست  باز  ملی،  درآمد  ناعادالنه ی  توزیع 
های  چاه  حفر  برای  خودی  و  خاص  کشاورزان 
از باب هدیه� خطر بی  یا  با پرداخت رشوه  غیرقانونی 
کشاورزان  زیستی،  محیط  خطرات  انواع  دیگر  و  آبی 
دسته  که  جائی  تا  آورده  جان  به  فقر  از  را  اصفهان 
جمعی رفتند نماز جمعه، پشت به نماز جمعه نشستند 

و فریاد برآوردند:  پشت به دشمن، رو به میهن!
در  گذاری  سرمایه  و  نابخردانه  خارجی  سیاست 
را  ابرقدرت ها قلب اش  از ترس  انرژی هسته ای که 
به فرمان ولی فقیه از سینه در آوردند و با این وصف 

مدتی است همه از اصالح امور درون این ساختار سیاسی دل برکنده اند. ما 
نیز که دورانی از تاریخ جمهوری اسالمی را درون کشور زیسته ایم و گامهائی برای 
حمایت از اصالح برداشته ایم از سوی مخالفان همچنان سرزنش می شویم که البته 
اگر  ایران حضور داشتیم، طریق اصالح شاید  باکی نیست و در هنگامه ای که در 
خامنه ای مانع نمی شد و خاتمی سیاستمدار با تجربه ای بود، بهترین راه نجات ایران 
بود ازفروپاشی داخلی و دخالت خارجی. آن فرصت تمام و کمال دیری است از دست 

رفته و اصرار بر فایده بخشی اش اتالف وقت بیشتر است. 

گزینه ی  نبود یک  و  فروپاشی  و خطرات  داریم  را پشت سر  آن شکست 
ورزیده برای جمع و جور کردن خطرات فروپاشی را پیش رو. ایکاش موجی برمی 
ازپیامدهای فرض سقوط بی جایگزین پرده بر می داشت و بر آن محور  خاست و 
متمرکز می شدیم و بی دشنام به یکدیگر هریک در حدود توانائی بهترین شیوه ها را 

که به نظرمان می رسید قابلیت اجرائی دارد با یکدیگر در میان می گذاشتیم.

ادامه در صفحه 23
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در  ناراضی  شهروند  هزار  ده ها  تند  اعتراض های 
به  را   ۱396 دی ماه  شورش  کشور،  شهر   ۸0 حدود 
تبدیل  اسالمی  جمهوری  در  جدیدی  عطف«  »نقطه 

کرد�
بازیگران  مهم ترین  تا  سیاسی  نظام  هرم  رأس  از 
حقیقی و حقوقی مرتبط با تحوالت سیاسی ـ اجتماعی 
بی تفاوت  اعتراض ها  این  به  نسبت  کمتر کسی  ایران، 
بوده است� از منظری سلبی یا ایجابی، تفاوتی نمی کند؛ 
ابعاد رویداد چنان مهم ارزیابی شده که نادیده گرفتن 

آن ممکن نبوده است�
جمهوری  »روز  مناسبت  به  پاسداران  سپاه  بیانیه 
اسالمی« (۱2 فروردین) آخرین شاهد در این خصوص 
سپاه  است�  ـ  مکتوب  این  نگاشته شدن  هنگام  تا  ـ 
سال  »چهلمین  که  کرده  تأکید  اگرچه  پاسداران 
ایران  اسالمی  جمهوری  سال  درخشان ترین  انقالب، 
است:  افزوده  معنادار  اشاره هایی  در  اما  بود«  خواهد 
نظام »امروز به شدت در معرض تهدید و تهاجم جبهه 

استکبار و دشمنان میهن اسالمی قرار گرفته است«�
ناکارآمدی  »القای  ازجمله  مواردی  به  مزبور  بیانیه 
مردم«،  معیشتی  و  اقتصادی  مسائل  حل  در  نظام 
»ایجاد شکاف بین نسل جوان و آینده سازان کشور با 
نظام« اشاره کرده که آشکارا از واکنش این نهاد نظامی 

ـ امنیتی به رخدادهای دی ماه ۱396 نشانه ها دارد�
اعتراض های دی ماه همچنین چنان غیرقابل  اغماض 
نیز  اسالمی  جمهوری  رهبر  نوروزی  پیام  در  که  بود 
به عنوان یکی از »تلخی«های مهم سال گذشته مورد 
همچون  خامنه ای  آیت اهلل  هرچند  گرفت؛  قرار  اشاره 
پیش به جای تدقیق در ریشه های سیاسی و اقتصادی و 
اجتماعی اعتراض ها، به نقش »دشمن« و »برنامه ریزی 

دشمنان« پرداخت�
نفر نخست نظام سیاسی در سخنرانی ابتدای سال 
نو خود نیز ـ که به تعبیری مهم ترین سخنرانی مرسوم 
غیرمستقیم  به گونه ای  ـ  ساالنه وی محسوب می شود 
به نارضایتی های عمومی و به ویژه اعتراض های دی ماه 
مقایسه وضع جاری کشور  با  او کوشید  پرداخت�   96
نسبت به پیش از انقالب، همه چیز را در وضع مناسب 

و قابل دفاع بخواند�

ماه  سه  این ها،  وجود  با 
گسترده  اعتراض های  از  پس 
کانون  کشور،  در  بی سابقه  و 
جمهوری  در  قدرت  مرکزی 
محسوس  نشانه های  اسالمی، 
فهم  از  امیدوارکننده ای  و 
دقیق ریشه رخدادهای دی ماه 
و  واقع بینانه  پاسخ  نیز  و   ،96
بروز  آن  به  »ملی«  و  مدبرانه 

نداده است�
اقتصاد،  بر  تاکید 

بی اعتنایی به سیاست
و  رانتی  رژیم  سایه  زیر 
ایران، و  اقتصاد سیاست زده ی 

قدرت  اصلی  اقتدارگرایی مسلط در هسته  درحالی که 
همچنین  و  سپاه،  پنهان«  و  اسلحه  با  »دولت  نیز  و 
مراکز قدرت مرتبط با شخص اول نظام، دستی گشوده 
همراهان  و  اسالمی  جمهوری  رهبر  دارند،  اقتصاد  در 
نظامی ـ امنیتی و بازوهای تبلیغاتی وی در هفته های 
نارضایتی  به  را  دی ماه  اعتراض های  کوشیده اند  اخیر 
اقتصادی (بدون اشاره به ریشه های سیاسی آن) تقلیل 

دهند�
نوروزی اش  سخنرانی  در  اسالمی  جمهوری  رهبر 
و  »مردم ساالری«  و  »آزادی«  چون  مقوله هایی  وضع 
»انتخابات« را در ایران امروز خوب توصیف کرد و تنها 

از پاره ای کاستی ها در حوزه »عدالت« سخن گفت�
نیز تالش کرده  او پیش تر  این مهم که  از  مستقل 
بوده اعتراض های دی ماه را با تخفیف و تحریف مورد 
ارزیابی قرار دهد، تاکید او بر مشکالت اقتصادی نشان 
در  تغییر  برای  اراده ای  نظام  اول  که شخص  می دهد 

رویکردهای سیاسی اش ندارد�
هفته های  در  معنادار  نشانه های  و  رخدادها  برخی 
به  می توان  آن جمله  از  ادعاست؛  این  موید  گذشته، 

موارد زیر اشاره کرد:
حصر رهبران جنبش سبز ـ برخالف پاره ای اخبار و 
ادعاها ـ به هشتمین سال خود پا گذاشت و محصوران 

نوروز 9۷ را نیز در حبس بی محاکمه سپری کردند�

چهره ی  گذشته،  اسفندماه  در  خامنه ای  آیت اهلل 
رادیکال دیگری (عبداهلل حاجی صادقی) را از اردوگاه 
و  معرفی  در سپاه  نماینده خود  به عنوان  اصول گرایان 
با  رهبری  نماینده جدید  کرد�  سعیدی  علی  جانشین 
چنین اظهارنظرهایی مشهور است: »ما رئیس جمهوری 
می خواهیم که نه ارادت بخواهد و نه اشارت، بلکه اراده 
رهبری را بفهمد و سر دهد«؛ »حاکمیت و اراده خدا 
والیت،  از  فرمانبری  و  می کند  پیدا  تجلی  والیت  در 

فرمانبری از خداست�«
که  ـ  را  علی اکبری  وی همچنین محمدجواد حاج 
برعهده  احمدی نژاد  دولت  در  را  جوانان  امور  معاونت 
شورای  رئیس  به عنوان  گذشته  دی ماه  در  ـ  داشت 

سیاست گذاری ائمه جمعه جانشین رضا تقوی کرد�
این انتصاب ها صرف نظر از تحلیل و داوری آیت اهلل 
خامنه ای درباره ریشه اعتراض های دی ماه 96 است؛ او 
بی اعتنا به بحران کارآمدی نظام و بحران مشروعیت، 
سازمان  و  عربستان  اسرائیل،  ـ  »آمریکا  مثلث  به 
نارضایتی  و  گرانی  به  البته  و  داد  ارجاع  مجاهدین« 
از برخی »دستگاه های مشکل دار« و »موسسات مالی 

مشکل دار«�
رهبر  واکنش  و  ارزیابی  و  تحلیل  فاصله ی  شدت 
دی ماه  اعتراض های  به  نسبت  اسالمی  جمهوری 
از  حتی  می توان  را  آن  ریشه های  و  ماجرا  واقعیت  با 
اردوگاه  تحلیلگران  (از  محبیان  امیر  اظهارنظر  این 

اعتراض های دی؛ نقطه عطف جدید
مرتضی کاظمیان
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اصول گرایی) دریافت: »تقلیل اعتراضات به سوءاستفاده 
واقعیت هاست�  به روی  بستن  چشم  ضدانقالب 
بی توجهی به علوم انسانی به تدبیر حاکمیتی ما صدمه 
این  و  ماست  روی  پیش  کارآمدی  بحران  است�  زده 
بحران کارآمدی در حال ایجاد نوعی بحران مشروعیت 

است؛ اگر نگوییم که ایجاد کرده است�«
اعتراض می کنم، پس هستم

کانون مرکزی قدرت ببیند یا نبیند، واکنش اصالحی 
نشان دهد یا ندهد، تفاوتی نمی کند؛ معترضان دی ماه، 
کرده اند�  جدیدی  دوران  وارد  را  اسالمی  جمهوری 
با  واقع بینانه  مواجهه ی  به  ناگزیر  سیاسی  نیروهای 
بخش مهمی از جمعیت کشور هستند که مقاومت آنان 
در برابر وضع مستقر و نارضایتی آنها از شرایط موجود، 

تا پیش از دی ماه تقریبا خاموش و پنهانی بود�
معترضان ـ اگرچه به  علل و دالیل متعدد ـ از جهت 
کمی حجیم نشدند، اما به قدر الزم و از جهت جغرافیایی 
انتخابات شرکت  یا در  بودند� شهروندانی که  گسترده 
ناامید  خود  منتخب  وعده های  تحقق  از  یا  نمی کنند، 
بی نتیجه  را  انتخابات  در  دیگر مشارکت  یا  و  شده اند، 

یافته اند�
قابل اشاره است که حتی برمبنای داده های رسمی، 
انتخابات ریاست جمهوری ۱396  میزان مشارکت در 
حدود  چیزی  دیگر،  بیان  به  بوده؛  درصد   ۷3 حدود 
حضور  آن  در  انتخابات،  در  شرکت  واجدان  یک سوم 

نیافته اند�
این بدان معنا نیست که معترضان تنها از میان این 
از  اما بخشی  بوده اند؛  انتخابات)  از  طیف (کناره گیران 
انتخابات،  از  ناامیدهای  کنار  در  حاال  شهروندان،  این 
بدین نتیجه رسیده اند که با صدای بلند نارضایتی خود، 
و فراتر از آن، بودن خود به مثابه ی شهروندان ناراضی 

ایران را به حکومت ابراز و علنی کنند�
خاص  امتیاز  فاقد  که  متنوعی  جمعیتی  گروه های 
رسیده اند  نتیجه  این  به  و  هستند  حکومت  برای 
بقای  تداوم  و  شرافتمندانه  زندگی  تحقق  لوازم  که 
انسانی برای آنها در دسترس نیست یا دورتر و دورتر 
اتمیزه شده  می شود� شهروندانی که هرچند در ظاهر 
و منفرد می زییند، اما در بستر فرصت فراهم شده برای 
فریادکردن حقوق خود، ناگاه مجتمع شدند و در برابر 
تهدید مشابه (اقتدارگرایی و تبعیض و فساد و حکمرانی 

ناکارآمد) به اعالم موضع رادیکال و صریح پرداختند�
ایشان خارج  از  توجهی  قابل  شهروندانی که بخش 
انجمن های  و  (احزاب و سندیکاها  نهادهای رسمی  از 
پیشه  همراهی  و  همیابی  مدنی)  نهادهای  و  صنفی 
یکدیگر  به  را  مجزا  و  منفرد  معترضان  آنچه  کردند� 
پیوند می زد، درد و تهدید مشترک بود، و البته بستری 
به ویژه  ـ  اطالعات  فنآوری  و  ارتباطات  تکنولوژی  که 

تلگرام ـ فراهم کرده بود�
قابل حدس است که در میان معترضان، کم  نبوده اند 
می کردند  طلب  را  خود  زندگی«  »سبک  که  جوانانی 
مطلوب  وضع  با  تقابل  در  را  مستقر  دینی  استبداد  و 

خود؛ کارگرانی که از بی اعتنایی به مطالبات و تحقیر 
طوالنی مدت خود به خشم آمده بودند؛ فارغ التحصیالن 
دانشگاهی بیکاری که حکومت مستقر را عامل تهدید 

زندگی و بی آیندگی خود ارزیابی کرده اند؛ و شهروندان 
فساد  و  سرکوب  و  تحقیر  و  تبعیض  از  خشمگین 

گسترده�
که  شهروندان  از  گونه گونی  و  رنگارنگ  طیف های 
هرچند فاقد سازماندهی و رهبری مشخص و نیز بدون 
هویت یا ایدئولوژی خاصی بودند اما با منافع مشترک 
(علیه تهدید مشترک) و در موقعیتی مشترک واکنشی 
گروهی  به صورت  را  رادیکال  اعتراضی  و  خشمگینانه 

متبلور کردند�
آنها »بودن« اجتماعی ـ سیاسی و مطالبات بنیادین 
خود را با فریادهای اعتراض به صدر و ذیل نظام، ابراز 
گرفته  نادیده  ظاهر  در  اگر  حتی  که  تبلوری  کردند؛ 
ثبت و ضبط  را  ببیند، خود  تحقیر  و  تخفیف  یا  شود 

کرده است�
امواج کنترل شده؛ آیا بازمی گردند؟

اگرچه بخش اعظم طبقه متوسط فرهنگی با »هزینه 
ـ فایده« اعتراض، مبتنی بر داده های سرکوب خونین 
جنبش سبز، از حضور مستقیم در خیابان پرهیز کرد، 
اطمینان مدعی  و  قاطعیت  با  به دشواری می توان  اما 

شد که این ناهمراهی همیشگی خواهد بود�
اصالح  از  یأس  بستر  در  که  است  زاویه  همین  از 
ساختار سیاسی قدرت و نیز کش یافتن بحران و رکود 
قدرت  اصلی  هسته  که  شرایطی  در  نیز  و  اقتصادی، 
به شاخصه ها و لوازم حکمرانی خوب (مشارکت مدنی 
شهروندان، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، 

و  اثربخشی،  و  کارآیی  انصاف،  و  عدالت  اجماع سازی، 
پاسخگویی) بی اعتنایی نشان می دهد، بروز اعتراض های 

گسترده و جدید، محتمل ارزیابی می شود�

گوناگون  زاویه های  از  متعدد  ناظران  را  نکته  این 
مورد تاکید قرار داده اند� سعید حجاریان از تحلیلگران 
اردوگاه اصالح طلبی معتقد است که دولت روحانی در 
اعتراضات  »دستخوش  عمرش  از  باقی مانده  سال  سه 
وی  تعبیر  به  که  اعتراض هایی  بود«؛  خواهد  پی درپی 
باز  بیشتر  با شدت  و  می روند  عقب  دریا  موج  »مانند 

می گردند�«
اصول گرایی  اردوگاه  تحلیلگران  از  توکلی  احمد 
ارزیابی  نیز  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  و 
متوجه  فقط  اعتراض ها  است  معتقد  او  دارد؛  مشابهی 
نسبت  است  معترضان »ممکن  نیست؛  روحانی  دولت 
اعتراضات  مقدمات  و  شوند  ناامید  حاکمیت  اصل  به 

افراطی و خشن را فراهم سازد�«
بر  تاکید  با  نیز  جامعه شناس  قانعی راد،  محمدامین 
وجود سه »شکاف« در عرصه های سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی می گوید، اگر این شکاف ها به صورت اساسی 
»درمان« نشود »احتمال دارد موج های بعدی اعتراض 
در زمان بندی های کوتاه تر و با خشونت بیشتری همراه 

شود�«
جامعه  سخنگوی  مصباحی مقدم،  غالمرضا  حتی 
روحانیت مبارز و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
هم دیدگاهی همسو دارد� او تصریح می کند که مشکل 
»برای  و  شده«  »کنترل  بلکه  نشده«  »حل  اعتراض  
است�  جدی  هم  نگرانی ام  هستم؛  تکرار  نگران  همین 
اعتراضات  این  مجددا  نشود،  شنیده  مردم  اگر صدای 

پدید می آید�«
این ارزیابی ها هم زمان است با بی اعتنایی محسوس 
مواجهه ی  و  ریشه ای  درمان  به  قدرت  مرکزی  کانون 
اصالح گرایانه با مطالبات ساختاری معترضان، و تداوم 
و  شهروندان  بی اعتمادی  و  نارضایتی  فاحش  شکاف 

حاکمان�
نقطه عطف غیرقابل اغماض

»شورش«  می توان  را   96 دی ماه  اعتراض های 
توصیف کرد؛ اعتراض اجتماعی با خاستگاه اقتصادی 

کانون مرکزی قدرت ببیند یا نبیند، واکنش اصالحی نشان دهد یا ندهد، 
تفاوتی نمی کند؛ معترضان دی ماه، جمهوری اسالمی را وارد دوران جدیدی کرده اند. 
از جمعیت کشور  مهمی  با بخش  واقع بینانه  مواجهه ی  به  ناگزیر  نیروهای سیاسی 
هستند که مقاومت آنان در برابر وضع مستقر و نارضایتی آنها از شرایط موجود، تا 

پیش از دی ماه تقریبا خاموش و پنهانی بود.

اقتصادی،  بحران  کش یافتن  و  سیاسی  ساختار  اصالح  از  یأس  بستر  در 
بروز اعتراض های  جدید، محتمل ارزیابی می شود. سعید حجاریان معتقد است که 
دولت روحانی در سه سال باقی مانده »دستخوش اعتراضات پی درپی خواهد بود«؛ 
اعتراض هایی که به تعبیر وی »مانند موج دریا عقب می روند و با شدت بیشتر باز 
می گردند.« احمد توکلی نیز معتقد است اعتراض ها فقط متوجه دولت روحانی نیست؛ 
معترضان »ممکن است نسبت به اصل حاکمیت ناامید شوند و مقدمات اعتراضات 
افراطی و خشن را فراهم سازد.« محمدامین قانعی راد، جامعه شناس نیز با تاکید بر 
وجود سه »شکاف« در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می گوید، اگر این 
شکاف ها »درمان« نشود »احتمال دارد موج های بعدی اعتراض در زمان بندی های 
کوتاه تر و با خشونت بیشتری همراه شود.« حتی غالمرضا مصباحی مقدم نیز تصریح 
می کند که مشکل اعتراض  »حل نشده« بلکه »کنترل شده« و »برای همین نگران 
تکرار هستم؛ نگرانی ام هم جدی است. اگر صدای مردم شنیده نشود، مجددا این 

اعتراضات پدید می آید.«

ادامه در صفحه 34
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دو سال پیش از سقوط نظامی پادشاهی در ایران، 
به  ای سرگشاده  نامه  در  اصغر حاج سیدجوادی  علی 
اساسی  قانون  به  بازگشت  پیشنهاد  شاه  رضا  محمد 
نامه  او در آن  مشروطه و پذیرش حقوق ملت را داد� 
سقوط  اساسی  اصالحات  انجام  بدون  که  کرد  تاکید 
اکنون  هم  از  او  که  داد  هشدار  و  است  حتمی  نظام 
آن  در  شنود�  می  را  نظام  بنای  خوردن  ترک  صدای 
زمان هنوز نظام حاکم از همه نظر از جمهوری اسالمی 

کنونی آسیب ناپذیرتر و با ثبات تر می نمود�
کن  بنیان  سیل  که  زمانی  بعد،  سال  دو  از  کمتر 
و  فراگرفته  را  ایران  خیابانهای  و  کوچه  همه  انقالب 
بنای نظام پادشاهی در حال فروپاشی بود، شاه صدای 

انقالب مردم را شنید�
اعتراضات دیماه 96 نه نامه سرگشاده یک روشنفکر 
و  ستم  از  آمده  بجان  ایرانی  هزار  صدها  هشدار  بلکه 
هسته  و  اسالمی  جمهوری  رهبر  به  دیکتاتوری  فساد 
اصلی قدرت در ضرورت انجام فوری اصالحات در ایران 

بود�
در این اعتراضات هزاران نفر از جوانان و زن و مرد 

معترض خواستار آن شدند که:
به  را  مردم  حقه  حقوق  اسالمی  جمهوری   -۱

رسمیت بشناسد�
2- از استبداد دست بردارد�

3- به غارت و رانت خواری از جیب ملت پایان دهد�
4- امکانات و سرمایه های ملی را به جای هدر دادن 
در جنگهای منطقه ای در خدمت رونق اقتصادی کشور 

و اشتغال به کار گیرد�
تحمیل  جمله  از  زنان  علیه  فشار  و  تحقیر  از   -۵

حجاب اجباری دست بردارد
6- و…

سوی  به  مردم  اتهام  انگشت  اعتراضات  دراین 
روحانیون حاکم و شخص اول نظام نشانه رفت� پاسخ 
هسته اصلی قدرت اما به این مطالبات به حق سرکوب 

بود�
اینک پرسش این است که به راستی آیا جمهوری 
به  اعتراضات  دادن  نسبت  و  سرکوب  جز  به  اسالمی 

دشمن، کار دیگری می توانست انجام دهد؟

جمهوری  از  من  باور  به 
به  دیگری  کار  هیچ  اسالمی 
در  که  واکنشی  همان  جز 
نشان  مردم  اعتراضات  قبال 
نیست�  و  نبود  ساخته  داد 
چرا؟ زیرا رعایت همین قانون 
اساسی ناقص الخلقه جمهوری 
ظرفیت  در  هم  اسالمی 
غرق  خرخره  تا  که  حکومتی 
تکیه  و  تباهی  و  فساد  در 
است،  زندان  و  بر سرنیزه  اش 
شرایط  زمینه  این  در  نیست� 
خامنه ای از آنچه شاه در سال 

۵6 بود نیز بدتر است�
طلبان  اصالح  طیف  برای  هم  ماه  دی  اعتراضات 
دموکراسی  اپوزیسیون  برای  هم  و  اسالمی  جمهوری 

خواه حاوی پیام مهمی بود�
چنان  هم  اعتراضات  این  از  پیش  طلبان  اصالح 
رفتار  تغییر  و  فقیه  با والیت  ترمیم مناسبات خود  به 
رهبری امید بسته بودند و به عمق نارضایتی و خشم 
اما  بودند،  اعتنا  کم  کشور  انفجاری  اوضاع  و  عمومی 
برآمد دی ماه دست کم به هوشمندترین آنان فهماند 
که فرصت ها از دست رفته و دوران راهبردهای گذشته 

دیری است به سر آمده است�
حاال برخی از اصالح طلبان به شعار ضرورت اصالح 
اصالح طلبی بازگشته و به فکر تغییر گفتمان و رفتار 
اصالح طلبان افتاده اند� می توان انتظار داشت که در 
طیف اصالح طلبان شکاف بر سر گفتمان و روش های 
سیاست ورزی در قبال حاکمیت که از پیش نیز وجود 
داشت، عمیق تر و آشکارتر گردد و بخشی از آنان به 
مطالبات  از  دفاع  قبال  در  تری  رادیکال  های  روش 
عمومی و نقد حاکمیت روی آورند� به ویژه آن که می 
بینند چگونه احمدی نژادی ها در صدد آن هستند که 
طلبان  اصالح  فعال  عدم حضور  از  آمده  پدید  از خال 
به سود خود بهره برداری کنند� دراین اوضاع سکوت 
سطور  این  نگارنده  برای  موسوی  میرحسین  طوالنی 

پرسش برانگیز است�

ایجاد  ماه  دی  اعتراضات  پیامدهای  دیگر  از  یکی 
اپوزیسیون  نیروهای  همه  میان  در  جوش  و  جنب 
جریانات  اعتراضات،  این  است�  اسالمی  جمهوری 
اعتراضی  برآمدهای  انداز  چشم  متوچه  را  اپوزیسیون 
فراگیر و گسترده آینده ساخته است� امری که با توجه 
افزایش  بیکاری و  اقتصادی، تشدید  به وخامت اوضاع 

گرانی و فقر اجتناب ناپذیر به نظر می رسد�
حتی اگر متغیر تعیین کننده ای مثل برجام را کنار 
بگذاریم و فرض کنیم که اقتصاد کشور با تحریم روبه 
حل  و  اقتصادی  گشایش  به  امیدی  بازهم  نیست  رو 
معضل رو به وخامت بیکاری و گرانی وجود ندارد� چرا 
با  هماغوش  و  نهادینه شده  فساد  و  رانتی  اقتصاد  که 
نهادهای قدرت، ظرفیت هرگونه تغییر و تحول مثبت 

را از ساختار سیاسی کنونی سلب کرده است�
کشور  بانکهای  از  بسیاری  و  بازنشستگی  صندوق 
دالرهای  و سپردن  ملی  های  ثروت  بلعیدن  برای  که 
نفتی به وابستگان به نهادهای قدرت پدید آمده بودند، 
اعالم  رسما  هنوز  که  هرچند  اند،  ورشکسته  عمال 

ورشکستگی نکرده اند�
درآمدهای پیش بینی شده دولت برای بودجه سال 
نشوند،  تشدید  نیز  کنونی  های  تحریم  اگر  حتی   9۷
بنظر  غیرقابل حصول  و  غیرواقعی  متعددی  موارد  در 

می رسند�
دریاچه  نابودی  کشور،  بوم  زیست  شرایط  وخامت 

اتحاد دموکراسی خواهان ضرورت زمان
علی کشتگر
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نتیجه  که  آب  فراگیر شدن  حال  در  بحران  و  ارومیه 
پیش  امر  در  اسالمی  جمهوری  کفایتی  بی  مستقیم 
بینی و برنامه ریزی است، به تنهایی بستر ساز التهابات 

و اعتراضات عمومی است�
خروج احتمالی آمریکا از برجام و از سرگرفتن تحریم 
های اقتصادی علیه ایران نیز عامل تعیین کننده ای در 

تعیین سمت و سوی تحوالت آتی خواهد بود�
خروج آمریکا از برجام که دلیل اصلی آن چسبیدن 

جمهوری اسالمی به شعار نابودی اسرائیل و جاه طلبی 
های منطقه ای و حضور آن در جنگهای نیابتی است، 
اروپایی، چین، ژاپن، هند و کره جنوبی را  کشورهای 
مجبور به تبعیت از تحریم های اقتصادی آمریکا علیه 
تجاری  و  اقتصادی  منافع  که  چرا  کرد�  خواهد  ایران 
مناسبات  کردن  قربانی  گرو  در  ها  دولت  این  همه 
اقتصادی  مبادالت  برای حفظ  ایران  با  اقتصادی خود 
و مالی خویش با بزرگترین و صاحب نفوذترین اقتصاد 
عمال  برجام  از  آمریکا  خروج  بنابراین  است�  جهان 
تحریم های پیش از برجام را علیه ایران احیاء می کند 

و اقتصاد بیمار ایران را کامال زمینگیر می سازد�
جمهوری  واکنش  که  است  جا  این  پرسش  اما 
اسالمی در برابر خروج آمریکا از برجام چه خواهد بود؟

دولت آمریکا و متحدان منطقه ای آن در همسایگی 
امیدوارند  همگی  اسرائیل)  و  امارات  (عربستان،  ایران 
که با از سرگرفته شدن تحریم، جمهوری اسالمی نیز 
از برجام خارج شود� خروج ایران از برجام یعنی توقف 
آن، درست  تاسیسات  از  ای  آژانس هسته  بازدیدهای 

در  آمریکا  ای  منطقه  متحدان  که  است  هدفی  همان 
کمین آن نشسته اند تا این کشور را به سوی جنگ با 
ایران سوق دهند� طبعا با خروج ایران از برجام و قطع 
جریان کنترل مراکز هسته ای ایران، دولت ترامپ بهانه 
الزم برای بمباران مراکز هسته ای ایران که به ادعای او 
برای برنامه تولید سالح اتمی بوجود آمده اند، را بدست 
انتخاب متفاوت نیستند  می آورد� تحریم و جنگ دو 
بلکه این دو را باید به عنوان دو فاز از فرایند یک راهبرد 

علیه ایران  تلقی کرد�
نقشه راه آنان چنین است؛ نخست تحریم و  پس از 

خروج ایران از برجام و قطع رابطه با آژانس هسته ای، 
بمباران مراکز هسته ای ایران و آنگاه در صورت هرگونه 
واکنش دفاعی ایران، بمباران مراکز نظامی و مواصالتی 
ایران و تشدید جنگ� حال اگر چنین سناریو خطرناکی 
اپوزیسیون  است،  محتمل  آینده  انداز  چشم  در 

دموکراسی خواه کدام راهبرد را در دستورکار دارد؟
ماه و وخامت روزافزون شرایط، چشم  حوادث دی 
در  را  پیش  از  تر  گسترده  مراتب  به  اعتراضاتی  انداز 
برابر ما قرار داده است� سناریوهای گوناگونی محتمل 
است از جمله تکرار اعتراضات و سرکوب خونین آنها� 
تشدید و گسترش اعتراضات و اعتصابات به حدی که 
رژیم از عهده سرکوب آن برنیاید و شرایطی شبیه ماه 
های قبل از انقالب بهمن ۵۷ را پدید آورد� باال گرفتن 
خطر جنگ میان ایران و آمریکا و تحکیم بیش از پیش 
با هدف  قدرت نظامیان و اعمال سرکوب های بیشتر 

جلوگیری از بروز اعتراضات و…
اتحاد  و  نزدیکی  محتمل  اندازهای  این چشم  همه 
نیروهای دموکراسی خواه و میهن پرست را می طلبد� 
که  مردم  اعتماد  مورد  نیروی  یک  فعال  بدون حضور 
با منافع و  بتواند اعتراضات آینده را در مسیر سازگار 
مصالح ملی رهبری کند، نه تنها هیچ سناریویی برای 
بهبود اوضاع کشور متصور نیست بلکه می تواند اوضاع 
نابسامان کشور را از آنچه امروز هست نیز بدتر کند و 
بستری شود برای به خطر افتادن تمامیت ایران و یکه 
تاز شدن انواع جریانات افراطی و برعکس حضور فعال 
یک نیروی مورد اعتماد مردم در صحنه، ضامن هدایت 
و رهبری اعتراضات مردم در جهت حفظ منافع ملی و 

تحقق آرزوهای دیرینه مردم ایران است�
 

دو سال پیش از سقوط نظامی پادشاهی در ایران، علی اصغر حاج سیدجوادی 
در نامه ای سرگشاده به محمد رضا شاه پیشنهاد بازگشت به قانون اساسی مشروطه و 
پذیرش حقوق ملت را داد. او در آن نامه تاکید کرد که بدون انجام اصالحات اساسی 
سقوط نظام حتمی است و هشدار داد که او از هم اکنون صدای ترک خوردن بنای 
نظام را می شنود. در آن زمان هنوز نظام حاکم از همه نظر از جمهوری اسالمی کنونی 

آسیب ناپذیرتر و با ثبات تر می نمود.

بر  متکی  و  سیاسی  رویکرد  و  مضمون  با  و 
نارضایتی و سرخوردگی از وضع نامطلوب مستقر و 
طغیان و واکنش خشمگینانه، بدون رهبری و هویت 
و  آلترناتیو  سازمان  و  جایگزین  برنامه  و  مشخص 

ایدئولوژی معین�
اعتراض های خشم آلود و پرحاشیه ای که یک باره 
و  استان ها  مراکز  (ازجمله  کشور  شهر  ده ها  در 
کمیت  و  کیفیت  سربرکشید،  کوچک)  شهرهای 
آن  همچون  اما  داشت،  سبز  جنبش  با  متفاوتی 
غیرقابل  نقطه عطفی  به مثابه ی  اعتراضی  جنبش 
ایران  اجتماعی  ـ  سیاسی  وضع  بر  را  خود  اغماض 

امروز ثبت کرده است�
از پس اعتراض های دی ماه 96، این تنها حکومت 
که  نیستند  آن  حقوقی  و  حقیقی  مؤثر  بازیگران  و 
اعتراضی  پتانسیل  یک  داشتن  درنظر  از  ناگزیر 
نیز  سیاسی  کنشگران  و  جمعیت ها  هستند؛  جدی 
با نیرو و وضعی مواجه شده اند که تا پیش از دی ماه 
ـ دست کم در ابعادی که متبلور شد ـ موردتوجه و 

اعتنا قرار نمی گرفت�
از  بخش  آن  برای  گفت  می توان  اطمینان  با 
دارند،  انتخابات محور  رویکرد  که  سیاسی  نیروهای 
قانع کردن طیف متکثر معترضان دی ماه و همدالن 
اما  نیامدند  پنهان آنان (کسانی که خود به خیابان 
اعتراض را در فضای آنالین تکثیر یا با آن همراهی 
کردند) به حضور پای صندوق های رأی در انتخابات 
 (۱400 جمهوری  ریاست  یا   ۱39۸ (مجلس  آتی 

کاری بس دشوار خواهد بود�
مدنی  کنشگران  برای  دیگر،  سوی  از 
کنش  به  باورمند  و  جامعه محور  و  خشونت پرهیز 
گروهی و جنبش های اجتماعی نیز آسان نخواهد 

مطالبات  با  خشمگین  و  متکثر  معترضان  که  بود 
مطلوب  راهبرد  با  صبورانه  همگامی  به  را  رادیکال 
خویش برای گذار به دموکراسی قانع سازند� به ویژه 
آن که ترکیب جمعیتی جوان معترضان (که برمبنای 
زیر 3۵ سال  آنان  وزارت کشور ۸4 درصد  گزارش 
ای بسا  بوده اند)  امنیتی  سابقه  فاقد  و  داشته  سن 
زودخواهی و حداکثرطلبی را مبتنی بر شور و انرژی 

و احساسات غلیان یافته، مرجح بداند�
دی ماه  رادیکال  اعتراض های  این ها،  بر  افزون 
توأم  واکنش های  با  محسوسی  شکل  به  گذشته 
یک سو  از  است�  شده  مواجه  تفریط  و  افراط  با 
و  آنالین  فضای  علیه  تهدید  حاکم  اقتدارگرایان 
عزم  و  شدت  با  را  سرکوب  و  اجتماعی  شبکه های 
دیگر،  سوی  از  داده اند؛  قرار  کار  دستور  در  بیشتر 
ارعاب  جو  از  متأثر  اصالح طلبان  از  مهمی  بخش 
محافظه کاری  سیاسی،  فضای  امنیتی شدن  و 
بیشتری پیشه کرده اند؛ و از سویی، برخی الیه های 
اپوزیسیون ـ به خصوص در خارج از ایران ـ بی اعتنا 
تند  رویکردهای  سیاسی،  نیروهای  و  قوا  توازن  به 
رادیکال تری در  و گفتاری  و سوگیری های کرداری 

پیش گرفته اند�
حکایت همچنان باقی است…

در  اعتراض ها،  که  می دهد  نشان  شد  ذکر  آنچه 
پیامدهای  واجد  روزه،  چند  غلیان  از  فراتر  سطحی 
برخی  نتایجی که وقتی در کنار  بوده است�  مهمی 
نیز  و  اجتماعی  و  اقتصادی  و  سیاسی  مؤلفه های 
شرایط عمومی کشور مورد تأمل قرار گیرد، بیشتر 

اهمیت می یابد؛ از آن جمله است:
ناکارآمدی حکومت و فساد ساختاری، کش یافتن 
بحران اقتصادی در کشور، افزایش نرخ ارز و سکه، 
تداوم تعلیق و تشکیک در سرمایه گذاری خارجی و 

تردید  پسابرجام،  با  مرتبط  اقتصادی  مناسبات 
در ماندگاری برجام با برنامه های نامعلوم کاخ سفید، 
بیکاران  اقتصادی و اجتماعی لشکر  تداوم مطالبات 
سبک  تنافر  دانشگاه،  فارغ التحصیالن  به ویژه  و 
زندگی بخش مهمی از جامعه با ایدئولوژی رسمی، 
خواسته های  به  قدرت  اصلی  هسته  بی اعتنایی 
سیاسی و مدنی اکثریت شهروندان، تشدید سرکوب 
اختناق  تعمیق  و  بسط  و  »غیرخودی«ها  تهدید  و 
(چنان که در پرونده کنشگران طبیعت یا دراویش یا 
نیز رفتار دستگاه قضایی  و  انقالب  دختران خیابان 
اقتدارگرایی  و  خودکامگی  نیز  و  است)،  مشهود 
از  آن  پرهیز  و  قدرت،  مرکزی  کانون  در  مستقر 
مصالحه و آشتی جویی با منتقدان و غیرخودی ها و 
مخالفان (که خود را ازجمله در تداوم حصر رهبران 
و  خاتمی  علیه  محدودیت  اعمال  یا  سبز  جنبش 
نهادهای صنفی  و  اپوزیسیون  جمعیت های سیاسی 

مستقل، محسوس کرده)�
در  مزبور  اثرگذار  و  مهم  فاکتورهای  در  تأمل 
ایران  امروز  جنبشی«  »جامعه  ویژگی های  کنار 
ارتباطات  و  اطالعات  تکنولوژی  که  بستری  نیز  و 
فراهم آورده، و همچنین تحلیل آنها هم زمان با »باز 
شدن فزاینده ی پای شهروندان معترض به خیابان«، 
یک  به مثابه ی  را   96 دی ماه  اعتراض های  اهمیت 

»نقطه عطف« بهتر و بیشتر توضیح می دهد�
سرکوب  با  گذشته  دی ماه  اعتراض های  اگرچه 
و  مدبرانه  عدم مواجهه ی  اما  شد،  کنترل  و  مهار 
از  آن،  ریشه های  با  قدرت  اصلی  خردمندانه هسته 
اکثریت  باقی بودن حکایت »اعتراض پیدا و پنهان 
به وضع نامطلوب مستقر« نشانه ها دارد؛ حکایتی که 
با »گذار به دموکراسی« و لوازم »حکمرانی خوب« 

پیوند خورده است�

ادامه از صفحه 32
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سال 96 به لحاظ سیاسی دو مشخصه عمده داشت:
کاخ  به  ایرانی  ضد  سنگیِن  فشارهای  بازگشت   -۱

سفید�
2- وخامت وضعیت اقتصادی و اوج گیری ناآرامی 

ها و تشدید نارضایی مردم�
دوره  دوازدهمین  انتخابات  وقتی   ،96 بهار  در 
از  تغییر  به  امید  شد،  می  برگزار  جمهوری  ریاست 
طریق صندوق رای در اوج بود و امید به کارآیی تحریِم 

انتخابات در حضیض�
مردمی  اعتراضی  تظاهرات  موج   96 زمستان  در 
خاست  پا  به  شهر   ۸0 از  بیش  در  نظام  کلیت  علیه 
و به صدها زخمی، از هر دو طرف، و مرگ دست کم 
2۱ تظاهرکننده منجر شد� اعتراضات مردم به وضع بد 
اقتصادی، و علیه تمام سران نظام بود� علیرغم فروکش 
که  است  بینی  پیش  قابل  ماه،  دی  اعتراضات  کردن 
ایاالت  اقدامات  و  ها  تحریم  فشار  هم   9۷ سال  در 
متحده سنگین تر شود، و هم سطح نارضایی، نگرانی 
و اعتراض مردم نیز در جای جای کشور افزایش یابد�

سیاسی  های  گرایش  که  است  این  مهم  سوال  و 
کشور، اعم از حاکم یا غیرحاکم، برای مواجهه با ساِل 

دشواِر 9۷ کدام تدابیر را درچیده اند؟
نوشته حاضر در چهار قسمت تنظیم شده� ابتدا در 
باره خطوط کلی مشی نحله های سیاسی گمانه زنی 
می شود� و از پی دو مقدمه – درباره ماهیت امریکا و 
برای  پیشنهادهایی   – ها  بندی  صف  مضمون  درباره 
به روز کردن نقشه راهبردی اصالح طلبانه عرضه می 

کند�
بازیگران صحنه

رفتار حاکمان
پس از موج اعتراضات مردمی دی ماه 96 ما هنوز تا 
اینجا شاهد تغییرات عمده در رفتارها و سیاست های 
کالن حکومت نیستیم� فقط در رفتار عمومی حکومت 
نوعی احتیاط یا واکنش خوددارانه قابل مشاهده است�

مال  کارگران،  اجتماعات  سو  این  به  ماه  دی  از 
آب،  به  مربوط  اعتراضات  بازنشستگان،  باختگان، 
موارد  بسیاری  و  اجباری،  حجاب  به  علنی  اعتراض 
عمدتا  رویدادها  این  است�  بوده  روزمره  تفریبا  دیگر 

مسالمت آمیز بوده و یا کمتر 
خشن  هجوم  با  گذشته  از 
شده  مواجه  حکومتی  عوامل 
نشست  دوره  در همین  است� 
کارشناسی  و  سیاسی  های 
کشور  مسایل  بررسی  برای 
توسط صاحب نظران، علیرغم 
صورت  به  ها،  مزاحمت 
امری  مجازی،  یا  حضوری 

روزمره است�
حکومت در برابر شهامت و 
رعایت  عدم  در  زنان  مقاومت 
عقب  عمال  اجباری  حجاب 
تحمیل  از  اینجا  تا  و  نشسته 

“شرعیِت”]۱[ حجاب در خیابان دست برداشته است�
برخی ناظران از بازتر شدن فضای رسانه ای و کاهش 
درجه ناامنی روزنامه نگاران نیز صحبت می کنند� اما 
به نظرم هنوز فاکت ها در این مورد قانع کننده نیست� 
آزادی  مورد  در  مسئوالن  ادعاهای  علیرغم  عالوه  به 
حق اعتراض و انتقاد، اجتماعات و اعتراضات سیاسِی 
خیابانی همچنان غیرمجاز، و به علت حضور گسترده 

نیروهای حکومتی، همچنان غیرعملی است�
رفتار مخالفان نظام

اما ناآرامی های گسترده دی ماه و تمایل امریکا به 
پیشبرِد سیاسِت تغییر رژیم در تحلیل ها، رفتارها، و 
صف بندی های مخالفان نظام تغییرات فاحش پدید 
تغییر  برای  ای  پروژه  که  هایی  جریان  هرگاه  آورده� 
نظام را دنبال می کنند، به دو گرایِش سرنگونی طلب 
آنها  رفتار  و  تقسیم کنیم، در وضعیت  و تحول طلب 

مختصات زیر قابل مالحظه است:
سرنگونی طلبان امروز بسیار امیدوارترند و تحرکات 
تازه ای برای شکل دهی »آلترناتیو جمهوری اسالمی« 
و »مدیریت گذار« را آغاز کرده اند� راهبرد مرکزی آنها 
تکیه بر اعتراضات خیابانی و، به استثنای چپ ها، تکیه 
سرنگونی  وزن  همه  این  با  است�  خارجی  حمایت  بر 
کنترل  و  هدایت  امکان  که  نیست  چنان  طلبان 
شاهزاده  حتی  باشند�  داشته  را  مردمی  اعتراضات 

رضا پهلوی هم – که به لحاظ شمار هواداران، تریبون 
ها، و حمایت خارجی در میان سرنگونی طلبان وزنه 
اصلی است – فاقد تشکیالت سیاسی، فعاالن میدانی، 
و شبکه مردمی کارآمد در داخل و خارج کشور است�

هدایت  و  سازمانگری  توان  نه  طلبان  سرنگونی 
از  یارگیری  توان  نه   و  دارند  را   مردمی  اعتراضات 
حوادث  به  عمال  آنها  امید  را�  نظام  درون  نیروهای  

است�
چنان  هم  را  خود  استراتژی  اساس  طلبان  تحول 
بر  اتکا  با  اسالمی  جمهوری  از  آمیز  مسالمت  »گذار 
نافرمانی مدنی« قرار داده اند� آنها، بعد از ناآرامی های 
»عبث  انتخابات«،  »بیهودگِی  بحِث  باره  دو  ماه،  دی 
از  بسیاری  اند�  کشیده  پیش  را  طلبی«  اصالح  بودِن 
دیده  مدنی  نافرمانی  نوعی  را  ماه  دی  اعتراضات  آنها 
در  مشارکت  و  انتخابات  از  کندن  دل  به  را  مردم  و 

اعتراضات خیابانی دعوت می کنند�
سمت انتقاِد تحول طلبان کمتر علیه جناح حاکم، 
قبال  طلبان  تحول  است�  طلبان  اصالح  علیه  بیشتر  و 
هم برای معرفی خود به مثابه نیروی سوم (نه اصالح 
اما  بودند�  برداشته  خیز  طلب)  سرنگونی  نه  و  طلب 
اعتراضات  بعد  آنها  از  بسیاری  داشتند�  کمی  توفیق 
دی ماه باور دارند شعاِر »رفراندوم« و »نه به جمهوری 

اسالمی« بسیج کننده و راهگشاست�
و  عمومی،  نارضایی  افزایش  با  کنند  می  فکر  آنها 

اصالح طلبان و ساِل دشواِر ۹۷
فرخ نگهدار
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نیروی  تولد  گشایش محسوس فضای سیاسی، زمینه 
سوم، و مرزبندی محکم تر با اصالح طلبی، مساعدتر 
سرنگونی  و  طلبان  تحول  خود  حتی  اما  است�  شده 
طلبان هم معتقد نیستند که – با حمایت خارجی و یا 
بدون آن –  قادرند حکومت را بردارند و خود قدرت 
سیاسی را به دست گیرند� امید و انتظار هر دو جریان 
فراتر  پایگاه  و  نیرو  آوری  جمع  و  خویش  معرفی  از 
به  طلبان  سرنگونی  و  خواهان  تحول  امید  رود�  نمی 
ریزش بخشی از آرای اصالح طلبان و جذب آن است، 
امری که ممکن است به احیای وضعیت ۸4 در کشور 

منجر شود�
اصالح  تضعیف  است  بعید  فعلی  قوای  تناسب  در 
طلبان، یا تالش ترامپ برای »تغییر رژیم«، به تغییر 
اما  شود�  منجر  ایران  شدن  ای  سوریه  به  یا  رژیم، 
به  بازگشت  افراطی و چند سال  راست  تقویت سلطه 

عقب البته محتمل است� 
وضعیت اصالح طلبان

هنوز نمی توان گفت رفتار و عمل سیاسی اصالح 
طلبان با شرایط 9۷ تطبیق یافته است� نشست های 
هم اندیشی اصالح طلبان برای همآهنگ سازی رفتار 

بحِث »چه  دارد�  ادامه  تازه هم چنان  با شرایط  خود 
باید کرد« همچنان در فضاهای حقیقی و مجازی در 

گردش است�
از  گیری  درس  با   92 انتخابات  در  طلبان،  اصالح 
حوادث ۸۸، خط مشی خود را ترمیم کردند و موفقیت 
تا کنون در  از آن زمان  آنها  بزرگی به دست آوردند� 
قبال مسائل کشور خط مشی نسبتا روشنی داشته اند� 
اما آیا در چشم اندازهای آتی همان خط مشی را ادامه 
خواهند داد؟ پاسخ به این سوال در گرو پاسخ به یک 

پرسش کلیدی است�
پرسش کلیدی

باید  »چه  به  پاسخ  ما   کشور  در  فعلی  وضع  در 
کرد« بدون تخمین سرنوشت روند سیاسی جاری در 
ایاالت متحده امریکا ناممکن است� چشم انداز وضعیت 
سیاسی در بسیاری کشورهای جهان، و بیش از همه 
متحده  ایاالت  در  که  است  آن  به  منوط  ایران،  در 
امریکا کدام نیرو دست باال را خواهد داشت� دو روند 

در امریکا همزمان در حال گسترش است:
موقعیِت  و  نفوذ  افزایِش  سیِر  نمایانگِر  اول  روند 
نظامی  تهاجمی،  جو،  سلطه  شدت  به  های  گرایش 
گرا، متفرغن و دارای تمایالت بارز نژاد پرستانه و شبه 
حاکمیت  راس  در  ایرانی،  ضد  مشخصا  و  فاشیستی، 

در امریکاست�
روند دوم سیر تضعیف موقعیت ترامپ و طرز فکر 
او در میان رای دهندگان امریکایی، در اتحادیه اروپا 

و در سراسر جهان، به جزاسرائیل و عربستان، است�
هیچ یک از گرایش های سیاسی عمده در کشور، به 
شمول اصالح طلبان، نمی توانند و نباید بدون سنجش 
سیاست  امریکا  در  سیاسی  اوضاع  تحول  سیر  دقیق 
گذاری کنند� آنها برای طراحی راهبردهای خود باید 
و  افراطی،  راست  دهند:  پاسخ  کلیدی  سوال  یک  به 
امریکا  در  کی  تا  ضدایرانی،  سیاست  سنگین  سایه 

مسلط خواهد ماند؟ 
اگر گمانه زنی این باشد که افراطی گری ترامپیستی 
در امریکا در آینده قابل پیش بینی تضعیف یا مغلوب 
می شود، آنگاه سیاست گذاری ها و موضع گیری ها 
باید برای بسط همکاری تنگاتنگ با نیروهای مخالف 
از هرگونه  بستر سازی کند،  اروپا  و  امریکا  ترامپ در 
تنش افزایی و رویارویی منطقه ای، که به اعتماد آنان 
قدرت  به  آنان  بازگشت  تا  و  اجتناب شود  زند،  لطمه 
پذیر  تحقق  مسیری  اگر چنین  زمان خریداری شود� 
شود، آنگاه هیچ بدیلی در ایران بیش از اصالح طلبِی 

نوِع روحانی-خاتمی شانس نخواهد داشت�
و  گری  افراطی  که  باشد  این  ها  ارزیابی  اگر  اما 
دوام  امریکا  در  ایران ستیزی،  ویژه  به  و  میلیتاریسم، 

دار است و به بعد از 2020 هم میرسد، آنگاه مواضع 
چین،  و  روسیه  با  بیشتر  همگرایی  طرفدار  عناصر 
تمام  تمرکز  که  کسانی  دفاعی،  بنیه  تقویت  هواداران 
قدرت سیاسی در دست دستگاه رهبری را چاره ساز 
می بینند، به احتمال باال، میدان دارتر شده و اصالح 
طلبِی نوِع روحانی-خاتمی به حاشیه رانده شده حضور 
از  گذاری  تاثیر  و  مدنی  جامعه  به  بیشتر  آن  تاثیر  و 

بیرون محدود خواهد شد�
ترامپیسم  سلطه  که  دهد  می  نشان  روندها  اما 
و  بیکران  قدرت  علیرغم  نیست�  ماندگار  برامریکا  
سیاسی  روند  مالی-نظامی-نفتی،  سرمایه  ماندگاِر 
نشان می دهد امکان مهار، و حتی عقب نشاندِن آن، 

امکانی واقعی است�
بعد  ترامپ  که  نیست  این  امروز  من  اصلی  نگرانی 
از 2020 در قدرت بماند� نگرانی این است که ارزیابی 

به  ایران،  در  قدرت  باالیی  های  الیه  ذهن  در  دوم 
شمول آقای خامنه ای، پرخریدار است� حتی بخشی از 
الیت سیاسی در ایران، به شمول حامالن نگاه لنینی به 
سرمایه داری معاصر، نیز فکر می کنند ترامپ صورتگر 
را  ترامپ  آنها  است�  معاصر  داری  سرمایه  راستین 
»امریکای عریان شده« و اوباما، حتی سندرز را، همان 

ترامپ با روکش مخملی می بینند�
نگرانی من این است که نیروی مسلط بر حکومت 
در ایران به تفاوت میان دو گرایش لیبرال و غیرلیبرال 
در امریکا، و تاثیر آن بر سرنوشت جهان و ایران کم بها 
می دهند� آنها سرمایه داری را اصالح ناپذیر و گندیده 
دیده و عقب راندِن آن، در سمت سوسیال دموکراسی 
یا  و  ناممکن  اسکاندیناویایی)  نوع  داری  (سرمایه 

بیهوده می پندارند]2[�
برای  راهبردی  نقشه  و  طرح  هر  فعلی  وضع  در 
تاثیرگذاری بر توازن قدرت در ایران طراحی شود، و بر 
فرض یگانه پنداری ترامپیسم و ماهیت امریکا مبتنی 
باشد، طرحی است که به ظرفیت های مثبت در ایران 
و جهان کم بها می دهد� چنین نگاهی در عمل شرایط 
را برای تعامل با غرب نامساعد یا ناممکن دیده عمال به 
نقش رهبری کننده (هژمونیک) نیروهایی تن خواهد 
داد که مقابله و تداوم ستیز با امریکا را پی می گیرند�
اصالح طلبی ایران، برای تدوین هر نقشه راهبردی، 
در عرصه تحلیلی-نظری پیکاری سترگ پیش رو دارد�    

مضمون صف بندی ها
دوگانه »اصالح طلب- اصولگرا« محصول کشاکش 
های بعد از 2 خرداد ۷6 و موضوع آن سهم والیت و 

جمهوریت در تشکیل قدرت سیاسی بود�
سیاسی  صحنه   92 سال  در  روحانی  پیروزی  با 
کشور بیش از همه تحت الشعاع حرکت افراط گرایی 
که  بود  دوگانه  همین  و  گرفت  قرار  گرایی  اعتدال  و 
ای  هسته  توافق  مخالفان  و  مدافعان  به  را  حکومت 

تقسیم کرد و برجام را ممکن ساخت�
دارد،  قرار  کشور  پیشاروی  که  اندازی  با چشم  اما 
نه مفاهیم اصول گرایی و اصالح طلبی، و نه عناوین 
اندازه کافی موضوع  افراط گرایی و اعتدال گرایی، به 
اصلی مورد اختالف در حکومت را توصیف نمی کنند�

کمی توضیح می دهم:
در عرصه سیاست خارجی طرز فکر دولت روحانی 
خواهان آنست که در روندهای آتی چنان رفتار کنیم 
و  امریکا  در  ها  دموکرات  با  مناسبات  و  اعتماد  که 
اتحادیه اروپا لطمه نبیند و مستحکم شود� این دیدگاه 
در  باید  ما  هست،  ترامپ  که  زمانی  تا  دارد  اصرار 
سیاست منطقه ای خود، به خصوص در قبال عربستان 
و اسرائیل، کمترین اصطکاک را با غرب تولید کنیم� در 
حالی که در الیه های باالیی قدرت نگاهی وجود دارد 
با رفتن یا ماندن ترامپ تغییر عمده  انتظار ندارد  که 
ایران حاصل شود� آنها معتقدند  با  ای در رفتار غرب 
آنها  غرب�  مطامع  با  مقابله  جز  ندارد  ای  چاره  ایران 
براندازی جمهوری  امریکا امریکاست  تا  باور دارند که 

برگزار می  انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری  بهار 96، وقتی  در 
شد، امید به تغییر از طریق صندوق رای در اوج بود و امید به کارآیی تحریِم انتخابات 
در حضیض. در زمستان 96 موج تظاهرات اعتراضی مردمی علیه کلیت نظام در بیش 
و مرگ دست کم 21  از هر دو طرف،  به صدها زخمی،  و  پا خاست  به  از 8۰ شهر 
تظاهرکننده منجر شد. اعتراضات مردم به وضع بد اقتصادی، و علیه تمام سران نظام 
بود. علیرغم فروکش کردن اعتراضات دی ماه، قابل پیش بینی است که در سال 97 
هم فشار تحریم ها و اقدامات ایاالت متحده سنگین تر شود، و هم سطح نارضایی، 

نگرانی و اعتراض مردم نیز در جای جای کشور افزایش یابد. 

باید حکومت را به مدارا، آسیب  در قبال اعتراضات مردمی، اصالح طلبی 
شناسی، و درمان دعوت کنند. عیادت فعالین اصالح طلب از خانواده های آسیب 
دیده و دستگیر شدگان وظیفه ای مبرم است. اصالح طلبان نه رهبر و سازمان گر 
نه در مقابل آن. کار آنها میانجی گری میان مردم و  اعتراضات خیابانی هستند و 

حکومت و ترجمه مطالبات به زبان قانون است. 
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اسالمی هم هدف استراتژیک آنهاست و تعامل با غرب، 
این  کرد�  دچار خواهد  لیبی  با سرنوشت  را  ما  کشور 
همان دیدگاهی است که بر موشک ها می نویسد برای 
نابودی اسرائیل، همان دیدگاهی که سفارت عربستان 

را به آتش می کشد و مصون می ماند�
تشکل  هر  دیدگاه  این  داخلی  سیاست  عرصه  در 
اجتماع  هر  فرهنگی،  مستقل  فعالیت  هر  مدنی، 
مطالباتی، حتی هر ارتباط دانشگاهی با خارج، را یک 

پایگاه دشمن و یک مرکز جاسوسی می انگارد�
رخ  تظاهرات  نظام  علیه  کشور  شهر   ۸0 در  وقتی 
داد نگاه حاکم بر حکومت، از جمله آقای خامنه ای، 
دست بیگانه را دخیل دید� حال آنکه طیف وسیعی از 
آقای  شمول  به  کشور،  اجتماعی  و  سیاسی  نیروهای 
روحانی، به روشنی این اعتراضات را درون زا دانستند 
و تضمین حق اعتراض مسالمت آمیز، و ارتباط فعال 
تر میان جامعه معترض و حکومت را چاره ساز یافتند�

در  هم  و  گرا  اصول  طیف  در  هم  که  است  جالب 
طیف اصالح طلب ما عناصر تقابل گرا و تعامل گرا را 
می بینیم� منتها در طیف اصول گرایان تقابل گرایان 
درست  طلبان  اصالح  طیف  در  و  دارند  تسلط  کامال 

برعکس�
هرگاه برای تحلیل وضعیت سیاسی کشور مدل سه 
بُنِی »شکاف حکومت- ملت«، »شکاف میان حکومت 
را  حکومت«  درون  »شکاف  و  ها«  حکومت  دیگر  و 
انتخاب کنیم آنگاه خواهیم دید که شکاف های درون 

حکومت خود تابعی از دو شکاف دیگر است:
یعنی ما در حکومت در یک طرف عناصری]3[ را 
می بینیم که وجود هر نیرویی، جز خود، را تهدیدی 

علیه کشور تصور می کنند:
آنها در اعتراضات مردمی دست خارجی می بینند، 
آنها  اند�  مشکوک  مدنی]4[  فعالیت  به  نسبت  آنها 
مطبوعات و رسانه های مستقل را »پایگاه دشمن« می 
راه  با مردم و مرعوب کردن ملت  مقابله  آنها  انگارند� 

تامین “وحدت ملی” معرفی می کنند�
آنها به همکاری جناح های سیاسی برای پاسداری 
از منافع کشور اعتقادی ندارند� در نظر آنها یگانه راه 
حفظ وحدت در حکومت حذف »بقیه« از راه به کار 
بردن زور است� آنها با همه جناح های سیاسی مقابله 

و برای حذف آنها از حکومت تالش می کنند�
آنها در مسائل بین المللی به توانمندی دیپلماسی و 
بازی برد- برد اعتقادی ندارند� آنها تقویت بنیه نظامی 
می  کشور  از  دفاع  در  بینانه«  واقع  »راِه  را  مقابله  و 

پندارند�
در سوی دیگر ما شاهد نگرش دیگری در حکومت 

جمهوری اسالمی هم هستیم که:
در سیاست خارجی وضعیت برد- برد را میسر می 
با  مناسبات  بسط  بدون  ایران  که  دارند  باور  و  بینند 

قدرت های بزرگ قادر نیست در دنیایی جهانی شده 
از منافع خود پاسداری کند�

آنها کاهش شکاف حکومت- ملت را ممکن شمرده 
شدن  فعال  و  انتخابات  ظرفیت  افزایش  را  آن  راه  و 
تشکل های مدنی می دانند� از نظر آنها کاهش شکاف 
و  کشور  از  دفاع  ضامن  ترین  مهم  ملت  حکومت- 

پشتوانه اصلی بنیه نظامی است�
نظام می  باورند که شکاف های درون  این  بر  آنها 
تواند و باید بازتاب دهنده گرایش های اجتماعی شود، 
رقابت  و  شود،  اجتناب  حذف  برای  زور  به  توسل  از 

میان آنها به رای مردم متکی گردد�
شکاف  سه  هر  در  که  بینیم  می  ترتیب  این  به 
از  بهتر  گرایی«  »تعامل  و  گرایی«  »تقابل  مفاهیم 
صف  مضمون  گرایی«]۵[  »اصول  و  طلبی«  »اصالح 

بندی های جاری در حکومت را توضیح می دهد�
بخش عمده ای از جامعه ی مدنی، اکثریت بزرگ 
روحانی  دولت  از  که  گرایانی  اصول  طلبان،  اصالح 
»تعامل  نماینده  و  نماد  کمابیش  کنند  می  حمایت 

گرایی« در حکومت و در جامعه هستند�
اکثر نهادهای غیرانتخابی در  و در سوی دیگر، در 
حکومت، به ویژه در بسیج و سپاه، در دستگاه رهبری، 
و در اکثر موسساتی که زیر نظر »بیت« اداره می شوند 
استقبال  مورد  گرایی  تعامل  از  بیش  گرایی«  »تقابل 

است�]6[
البته معرفی این »دوگانه« به معنای آن نیست که 
این  اند�  اصول گرا کهنه شده  و  عناوین اصالح طلب 
عناوین ماندگارند و هم چنان کاربرد خواهند داشت� 
زیرا بر هویت تاریخی، بر یارگیری ها و وفاداری های 

جناحی استوارند�
برای روزآمد کردن اصالح طلبی

با  کشور  سیاسی  فضای   96 پایان  تا   90 سال  از 
گرایی]۷[  اعتدال  مقابل  در  گرایی  افراط  دوگانه 
استراتژی  اساس  ها  سال  این  در  داشت�  خوانایی 
سیاسی اصالح طلب چنین بود: »تقسیم اصول گرایان 

اصول  با  همگرایی  رو،  میانه  و  تندرو  شاخه  دو  به 
گرایان میانه رو، مقابله با اصول گرایان تندرو، اجتناب 

از  رویارویی با رهبری نظام، و تفاوت گذاری بین او و  
اصول گرایان تندرو«�

با  تنش  کاهش  خواهان  امریکا  ها  سال  آن  در  اما 
ایران بود و از تظاهرات مردمی علیه نظام هم خبری 
نبود� حاال، با این دو تحول مهمی که در اوضاع سیاسی 
اصالح  مشی  خط  در  باید  تغییرات  کدام  آمده  پدید 

طلبانه به وجود آید؟
زمان آن است که هسته مرکزی اصالح طلبی]۸[ 
در قبال چالش های عمده ای که در سال دشواِر 9۷ 
روزآمد  را  خود  راهبردی  طرح  است  کشور  پیشاروی 

کند:
این  که  است  ضروری  همه  از  قبل  منظور  بدین 
هسته بر اساس رویکرد هر نیرو در قبال شکاف های 
عمده در کشور برای تشکیل طیف متحدین خود در 
یارگیری کند� محافل، گروه ها و شخصیت  سال 9۷ 
هایی که به گفتگو و همکاری حکومت با جامعه مدنی، 
امریکا  با  ویژه  به  با غرب،  ایران  امکان همکاری  به  و 
}در دوران پساترامپ{ اعتقاد دارند، تعامل گرا هستند 
اصالح  طبیعی  متحد   9۷ دشوار  سال  از  عبور  در  و 

طلبی، محسوب می شوند�
بنابراین هسته مرکزی اصالح طلبی شایسته است 

در همه جا مبشر این نظریه باشد:
امریکا  متحده  ایاالت  با  گسترده  تعامل  بدون  که 
هیچ کشوری قادر نیست با بقیه جهان همکاری های 
اقتصادی  رشد  از  و  باشد  داشته  گسترده  اقتصادی 

شایسته برخوردار گردد�
که تا زمانی که ایران در قبال اسرائیل از سیاستی 
با  تا زمانی که مناسبات  براندازانه پیروی می کند، و 
ایاالت  با  گسترده  تعامل  نه  بماند،  عربستان خصمانه 
اقتصادی  های  همکاری  نه  و  داد  خواهد  رخ  متحده 
گسترده با بقیه جهان� سیاست کشور در قبال اسرائیل 
عربستان  قبال  در  و  تدافعی  و  خوددارانه  کامال  باید 
همکاری  به  دعوت  و  زدایی  تشنج  بر  باید  سعودی 

استوار باشد�
از یک سیاست  هسته اصلی اصالح طلبی بجاست 
سیاست  این  کند�  پیروی  رهبری  دستگاه  با  تعاملی 
میان  فاصله گذاری  به  است که معطوف  موفق  وقتی 
در  و  جو)،  (مقابله  تندرو  محافل  و  رهبری  دستگاه 
جهت تضعیف، انزوا، و طرد تقابل گرایان از راس نظام 
باشد� میزان اصالح پذیری نظام با میزان موفقیت در 

این سیاست گره خورده است�
پاسخگو  مروج  جا  همه  در  پیشرو  طلبان  اصالح 
از صاحبان  است  آنها شایسته  باشند�  بودن مسئوالن 
قدرت، به ویژه از دستگاه رهبری، بخواهند به نقدها و 

هسته اصلی اصالح طلبی بجاست از یک سیاست تعاملی با دستگاه رهبری 
پیروي کند. این سیاست وقتی موفق است که معطوف به فاصله گذاری میان دستگاه 
رهبری و محافل تندرو )مقابله جو(، و در جهت تضعیف، انزوا، و طرد تقابل گرایان 
از راس نظام  باشد. میزان اصالح پذیری نظام با میزان موفقیت در این سیاست گره 
خورده است. اصالح طلبان پیشرو در همه جا مروج پاسخگو بودن مسئوالن باشند. 
آنها شایسته است از صاحبان قدرت، به ویژه از دستگاه رهبری، بخواهند به نقدها و 

پرسش هایی پاسخ دهند که متوجه رفتار ایشان است.

نظارت  )رفع  انتخابات  قانون  اصالح  بجاست  طلبی  اصالح  اصلی  هسته 
از  حفاظت  سندیکایی(،  ویژه  )به  مدنی  های  تشکل  آزادی  تضمین  استصوابی(، 
اجتماعات قانونی، همگانی کردن رسانه ملی، نظارت اکید بر رعایت حقوق مخالفان، 
بویژه زندانیان سیاسی، را در راس مطالبات خود از دولت و مجلس قرار دهد. اصالح 
طلبی باید از دولت و مجلس بخواهد این مطالبات در ارتباط با نهاد رهبری و زیر 
مجموعه های آن پیگیری شوند. تولید ظرفیت اجتماعی برای این پیگیری مطلقا 

ضروری است. 
ادامه در صفحه 40



36دوره جدید | فروردین و اردیبهشت 1397 | شماره 20

پیش  سال  دی ماه  تظاهرات  از  پس  زمانی  اندک 
به  سخنرانی،  یک  در  جمهور  رئیس  روحانی  آقای 
منظور  به  که  کرد  پیشنهاد  روشن،  چندان  نه  نحوی 
مسائل  سر  بر  حکومت  اصحاب  میان  اختالف  رفع 
گوناگون ادارۀ مملکت همه پرسی ای برگزار شود� در پی 
این پیشنهاد، که پیدا بود نه برای خود رئیس جمهور 
مخالف  در جناح  رقیبانش  برای  نه  و  وی  اطرافیان  و 
شخصیت های  از  تن  پانزده  نیست،  جدی  چندان 
را  آن  و خارج کشور  داخل  در  نظام  منتقد  و  مخالف 
فرصت مناسبی برای طرح درخواست یک همه پرسی 
بر سر مسائلی اساسی تر دانستند� جمهوری اسالمی را 
برای  که  کردند  پیشنهاد  و  کردند  اعالم  اصالح ناپذیر 
دموکراسی  یک  به   « نظام  این  از  مسالمت آمیز  گذار 
رعایت  مردم،  آزاد  آرای  بر  مبتنی  پارلمانی  سکوالر 
کامل حقوق بشر و رفع همۀ تبعیض های نهادینه…« 

یک همه پرسی زیر نظر سازمان ملل برگزار شود�
دیگر  ایرادهای  و  انتقادها  با  بیشتر  بیانیه  این 
همدلی  یا  تاًیید  با  تا  شد  مواجه  منتقدان  و  مخالفان 
بر  کسی  کمتر  دارد،  اطالع  نگارنده  که  آنجا  تا  آنها� 
این دو نکته انگشت گذاشت که برای اولّین بار عده ای 
هم  با  همراه  کشور  خارج  و  داخل  شخصیت های  از 
برخی  و  داشته،  ابراز  اسالمی  رژیم  با   را  مخالفتشان 
از  لزوم جدائی دین  بر  شخصیت های مذهبی صراحتاً 

حکومت تاًکید کرده بودند�
هم  یکی  گرفتند  بیانیه  این  بر  که  ایرادهائی  از 
از   – آن  عملی  موانع  نیز  و  بود،  آن  بودن  »آرمانی« 
جمله عدم صالحیت سازمان ملل در دخالت در چنین 
به  پانزده شخصیت  این  بود  آشکار  آنکه  حال  اموری� 
عملی  موانع  و  قانونی  دشواری های  به  کافی  اندازۀ 
پیشنهاد خود آگاه بودند و منظورشان بیش از هر چیز 
تاًمین  بود  نامه آمده  تا هدف هائی که در  این بود که 
نشود، نمی توان به حل مشکالتی که تظاهرات دی ماه 

از جمله بروزات آن بود، امیدی داشت�
باز در پی تظاهرات دی ماه، رئیس جمهور و برخی 
اعالم کردند که  اسالمی،  از مسئوالن جمهوری  دیگر 
تظاهرات حق مسلّم مردم است و مردم می توانند هرگاه 
تظاهرات  به  دست  آزادنه  می دانند،  الزم  و  مایل اند 

بزنند� با این شرط کوچک که 
مجوز  مربوط  مقامات  از  قباًل 

الرم را کسب کنند�
با  ایران،  ملّی  جبهۀ 
اظهارات  این  به  نظرداشتن 
اساسی  قانون  به  استناد  با  و 
درخواست  اسالمی  جمهوری 
بسیار متواضعانه تر و عملی تری 
هم  چندان  علی االصول  که   –
»آرمانی« به نظر نمی رسید — 
به  نامه ای  طی  و  کرد  مطرح 
اعالم کرد که  رئیس جمهور  
مسئوالن  گفته های  اساس  بر 
حکومت  و »بر طبق اصل 2۷ 

قانون اساسی، تصمیم دارد که به منظور اعالم نظرات 
خود در این برهۀ حساس از تاریخ کشور، از مردم تهران 
دعوت کند که برای استماع نظرات و پیشنهادات جبهه 
ملی در یک تجمع عمومی شرکت کنند�« جبهۀ ملّی 
روز چهارده اسفند – سالگرد درگذشت دکتر مصّدق – 
را برای این گردهم آئی پیشهاد کرد و خواستار آن شد 
را  آن  امنیت  و  گردهم آپی  برگزاری  محل  تعیین  که 

خود وزارت کشور به عهده گیرد�
بی پاسخ ماندن درخواست جبهۀ ملّی ایران از جانب 
وزارت کشور جمهوری اسالمی همانقدر قابل پیش بینی 
نادیده گرفتن تحقیرآمیز  و  بود که بی اعتنائی  و عادی 
آن از جانب اکثریت قریب به اتفاق مخالفان و منتقدان�

جبهۀ  دعوت  به  اسفند  چهارده  گردهمائی  اگر 
درمی آمد  لرزه  به  رژیم  ارکان  نه  می شد  برگزار  ملّی 
سیاسی  مبارزات  عرصۀ  در  جبهه  »هژمونی«  نه  و 
این  تنها کمک می کرد که، در  ثابت و مسلّم می شد� 
فضای تیره و تار و مبهمی که بر سیاست مملکت ما 
اهمیت  و  موقعیت  از  روشن تری  برآورد  است،  حاکم 
تاریخ  تاًسیس  یا  و سالم ترین  هیئت  قدیمی ترین  این 

سیاسی معاصر ایران فراهم شود�
اشاره به این دو نمونه برای دریافت درجۀ آشفتگی، 
بی اعتمادی و پراکندگی مخالفان و منتقدان حکومت، 
از  تا آن گروه  این طیف  با گسترش دادن گریزناپذیر 

نمایندگان و فعااّلن اصالح طلب که همچنان به ماًموریت 
خود پای بند مانده و در راه تحّقق آن می کوشند، کافی 
است� واقعیت انکارناپذیر و ناامیدکننده  این است که، 
اّول پس  از آنچه که طی نزدیک به بیست ساِل  پس 
از استقرار رژیم اسالمی گذشت، حرکت اصالح طلبی، 
و  محرّکه  نیروی  که  کرد  یادآوری  تاًکید  به  باید  که 
الهام بخش آن خواست و ارادۀ مردم  بود – واقعیتی که 
— می بایست  بیشتر آشکار شد  با جنبش سبز  بعدها 
تا  را اختیار کند و  و می توانست عنوان »اپوزیسیون« 

حدودی هم کرد�
حاکمیت  از  بخشی  توانست  اصالح طلبی  حرکت 
یا  نیروها  دیگر  و  بکشد،  خود  دنبال  به  را  اسالمی 
که  آنها  بجز  شاید   – را  منتقد  و  مخالف  گرایش های 
سالۀ  بیست  افراطی  و  انقالبی  شیوه های  به  همچنان 
در  یا  کند  در خود جذب   – بودند  مانده  پای بند  اّول 
مرحله  در چند  این حرکت  اّما  گردآورد�  اطراف خود 
توش و توان خود را از دست داد: بخش بزرگی از آن 
به جای اصالحات راه سازش را در پیش گرفت، بخشی 
دیگر به اعتدال دل خوش کرد – که در عمل حّتی از 
به عمل درآوردن آن هم باز ماند، و بخشی دیگر، که تا 
پای تحّمل سرکوب و زندان هم پیش رفت، در انزوای 
خودخواستۀ ناشی از وحشِت نزدیکی با دیگر نیروهای 

خارج از حاکمیت تحلیل رفت�
اغراق نخواهد بود اگر بگوئیم که مخالفان و منتقدان 

»در غرب خبری نیست«؛ چه پیش و چه پس از دی ماه ۹۶
محسن یلفانی
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در  یعنی  کشور،  خارج  در  چه  و  داخل  در  چه  رژیم، 
قدر  همان  دی ماه  تظاهرات  رویداد  برابر  در  »غرب«، 
حیرت زده و دستپاچه شدند که مسئوالن و سرکردگان 
حیرت زدگی  این  پذیرفتن  و  فهمیدن  برای  رژیم� 
و  دالیل  مثال،  برای  و،  برویم  دوری  راه  نیست  الزم 
نظریات  یا  پژوهش ها  در  را  تظاهرات  این  انگیزه های 
فالن عالم علوم اجتماعی و تاریخی جستجو کنیم� در 
شعارهای خودانگیخته و از دل برآمدۀ تظاهرکنندگان 
دی ماه نه تنها اثری از این به اصطالح اپوزیسیون نبود، 
در مواردی هم در کنار »اصول گرایان« رژیم گذاشته 

شدند و همراه با آنان طرد گردیدند�

آزادی خواهان«،  افتراق  و  مرتجعان  »اتحاد  سندرم 
ظاهراً  که  ماست  ملّت  تاریخی  عارضه های  از  یکی 
و  مملکت  افتادن  خطر  به  چشم انداز  برابر  در  حّتی 
این  توضیح  در  می آورد�  تاب  هم  ملّت  ازهم پاشیدن 
به  که  »خرده فرهنگ ها«  نظریۀ  به  باید  شاید  عارضه 
از  یکی  بوسیلۀ  سال هاست  چاره ناپذیر  معضلی  عنوان 

صاحب نظران مطرح و تبلیغ می شود، متوّسل شد�
که  پذیرفت  نمی توان  حداقل  آیا  شرایط  این  در 
همکاری و اعتماد متقابل، تنها به منظور ایجاد نوعی 
برای ایجاد تخته پرشی که  نشانه یا مرجع، و نه لزوماً 
تاًمین  را  هدف  به  رسیدن  شرایط  کافی  اطمینان  با 
تالش  گونه  هر  اجتناب ناپذیر  و  الزم  شرط  می کند، 
بدون  است؟  بامعنی  سیاسی  و  اجتماعی  دخالت  و 
پذیرفتن این شرط، و طبعاً بدون تالِش متضمن اراده و 
تصمیم برای تحقق آن، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، 
دست  از  را  خود  اجتماعی  و  سیاسی  نقش  و  کارکرد 
می دهیم و به افرادی پراکنده و منزوی و مالیخولیائی 
تبدیل می شویم که گاه با افزایش فشار و مصیبت به 
ناامیدی و خستگی بیشتر گرفتار می آییم و گاه بر اثر 
می گیریم  نیمه جانی  دی ماه  تظاهرات  نظیر  رویدادی 
با تدارک  را  افسردگی و خمودگی  از  تا دوره ای دیگر 
بیشتری آغاز کنیم و در نهایت برای، نه رودرروئی، که 
تنها مشاهدۀ فاجعۀ بزرگ آماده شویم که کوچک ترین 

قدمی برای پیش گیری از آن برنداشته ایم�

 
 

حداقل  آیا  شرایط  این  در 
نمی توان پذیرفت که همکاری و اعتماد 
نوعی  ایجاد  منظور  به  تنها  متقابل، 
ایجاد  برای  لزوماً  نه  و  مرجع،  یا  نشانه 
تخته پرشی که با اطمینان کافی شرایط 
رسیدن به هدف را تاًمین می کند، شرط 
تالش  گونه  هر  اجتناب ناپذیر  و  الزم 
بامعنی  سیاسی  و  اجتماعی  دخالت  و 
است؟ بدون پذیرفتن این شرط، و طبعًا 
تصمیم  و  اراده  متضمن  تالِش  بدون 
و چه  بخواهیم  ما چه  آن،  تحقق  برای 
و  سیاسی  نقش  و  کارکرد  نخواهیم، 
اجتماعی خود را از دست می دهیم و به 
افرادی پراکنده و منزوی و مالیخولیائی 

تبدیل می شویم.

پرسش هایی پاسخ دهند که متوجه رفتار ایشان 
است�

هسته اصلی اصالح طلبی بجاست بین سرنگونی 
طلبی و تحول طلبی]9[ تمایِز روشن قائل شود� روش 
موجودیت  حق  از  و  گردد،  تقبیح  و  نقد  اول  گروه 
با  گفتگو  و  دیدار  طریق  از  ویژه  به  طلبان،  تحول 
آنان، دفاع شود� سرنوشت بسیاری از تحول طلبان، 
در دوران پسا ترامپ، بازگشت به اصالح طلبی است�

قانون  اصالح  بجاست  طلبی  اصالح  اصلی  هسته 
آزادی  تضمین  استصوابی)،  نظارت  (رفع  انتخابات 
از  تشکل های مدنی (به ویژه سندیکایی)، حفاظت 
اجتماعات قانونی، همگانی کردن رسانه ملی، نظارت 
زندانیان  بویژه  مخالفان،  حقوق  رعایت  بر  اکید 
سیاسی، را در راس مطالبات خود از دولت و مجلس 
قرار دهد]۱0[� اصالح طلبی باید از دولت و مجلس 
و  رهبری  نهاد  با  ارتباط  در  مطالبات  این  بخواهد 
زیر مجموعه های آن پیگیری شوند� تولید ظرفیت 

اجتماعی برای این پیگیری مطلقا ضروری است�
حفظ و تقویت پیوند با جامعه مدنی و توده های 
مردم مهم ترین وظیفه اصالح طلبی است� بدون این 
سیاسی،  نیروی  یک  مثابه  به  طلبی،  اصالح  پیوند 
وجود خارجی نخواهد داشت� برای حفظ این پیوند 
ذیل  ابتکارهای  دهندگان  رای  اعتماد  از  حراست  و 

یاری رسان است:
باید  طلبی  اصالح  مردمی،  اعتراضات  قبال  در 
حکومت را به مدارا، آسیب شناسی، و درمان دعوت 
های  خانواده  از  طلب  اصالح  فعالین  عیادت  کنند� 
مبرم  ای  وظیفه  شدگان  دستگیر  و  دیده  آسیب 
است� اصالح طلبان نه رهبر و سازمان گر اعتراضات 
خیابانی هستند و نه در مقابل آن� کار آنها میانجی 
به  مطالبات  ترجمه  و  حکومت  و  مردم  میان  گری 

زبان قانون است�
ریشه  و  گسترده  فساد  قبال  در  طلبی  اصالح 
باشد�  مبارزه  دار  پرچم  باید  نظام  سرتاپای  در  دار 
اصالح طلبی باید مبشر این فکر در جامعه باشد که 
نیست«�  ناپذیر  فساد  نیست،  پاسخگو  که  »مقامی 
و  شفافیت  پاکدستی،  زمینه  در  باید  طلبان  اصالح 
زمینه  در  خصوص  به  باشند�  سرمشق  پاسخگویی 
شخصی،  ثروت  کادرها،  معرفی  نامزدها،  انتخاب 

وضعیت فرزندان و غیره�
اصالح  طبقاتی،  شکاف  شتابنده  رشد  قبال  در 
طلبی الزم است مستمرا و به هر وسیله درد طبقات 
نباید  طلبی  اصالح  دهد�  بازتاب  را  کشور  محروم 
باور  کند�  تصور  یا  معرفی  آزادی  بال  زیر  را  عدالت 
تنها به حرف  به عدالت خواهی اصالح طلبی  مردم 
نیست� در هسته اصلی اصالح طلبی باید چهره هایی 
حضور یابند که از نظر طبقات محروم مدافعان صادق 

زحمتکشان شناخته می شوند�
هسته مرکزی اصالح طلبی هنوز تماما از مبارزان 
وضعیت  این  است�  شده  تشکیل  انقالب  از  قبل 
تکرار  را  انقالب  از  قبل  چِپ  نیروهای  سرنوشت 
از  بعد  نسِل  از  اکثریت  تا وقتی در شعسا  می کند� 
انقالب نیست، تا وقتی در لیست های چند صد نفرِی 
انقالب  از  بعد  متولدین  شماِر  نمایندگی  نامزدهای 
هنوز انگشت شمار است، سیر دوری و بیگانگی نسل 
های بعد از انقالب (زیر 40 ساله ها) با اصالح طلبان 
ترکیب  نه  تازه  هوای  بدون  ماند�  خواهد  شتابناک 
جنسیتی قابل دست کاری است، نه روش های نوین 
سیاست ورزی رواج پذیر است، و نه فهمیدن جهان 

فردا ممکن�
___________________

در  روسری  زیر  مو  دیده شدن  برای  یعنی    ]۱[
خیابان ها کمتر مزاحمت ایجاد می کنند� اما حجاب 
شرعی (مقنعه یا شبیه به آن) در فضاهای حکومتی 
هم چنان تحمیل می شود� در بیت رهبری »حجاب 
 dress code مقررات  جزو  سیاه  چادر  یعنی  برتر« 

است�
پیروزی  صورت  در  حتی  که  کنیم  توجه   –]2[
تاثیرگذار شدن  با  یا  لیبرال،  داری  حامیان سرمایه 
(مثل  امریکا  در  دموکراسی،  سوسیال  حامیان 
تمایالت  دارای  و  غیرلیبرال  داری  سرمایه  ساندرز) 
فاشیستی فلج و یا کم خواهد شد� با پیروزی لیبرال 
ها در انتخابات مقاومت در راه اصالحات هم چنان 
بود�  رایج خواهد  پدیده ی  »وتوکراسی«  و  سنگین 
 Political Oder کتابش،  آخرین  در  فوکویاما  تحلیل 
امریکا  در  قدرت  ساختار  از   ،and Political Decay

اجرای  با  ها  بانک  همکاری  عدم  است�  بینانه  واقع 
کامل برجام در دوران اوباما، سرنوشت قانوِن درمانی 
اوباما آخرین نمونه ها هستند� قدرت AIPAC، البی 
البی   NRA قدرت  یا  امریکا،  در  اسراییل  نیرومند 
نیرومند مدافع حمل سالح،  نمونه های دیگرند� در 
امریکا، و در سراسر جهان، نبردی سخت و سنگین، 
اما با چشم اندازی روشن در جریان است� تصویری 
که Steven Pinker در آخرین کتاب خود، روشنگری، 
همین حاال Enlightenment Now از تعادل قدرت در 
جهان معاصر ارایه می دهد از تیره بینی های بلوک 

حاکم در ایران بس مستندتر است�
]3[  از قبیل حسین شریعتمداری، حسن تائب، 

حیدر مصلحی، غالمحسین غیب پرور و …
وحش  حیات  حامیان  دستگیری  قبیل  از    ]4[
به اتهام جاسوسی، یا انتشار انیمیشنی در تلویزیون 
راه  را  دانشگاهی  المللی  بین  مراودات  که  حکومتی 

نفوذ دشمن و مجرای جاسوسی معرفی می کند�
]۵[  اصول گرایی به معنای تقدم والیت گرایی 
بر جمهوریت خواهی و اصالح طلبی به معنای تقدم 

جمهوریت خواهی بر والیت گرایی�
]6[   در تحلیلی که در جریان اعتراضات مردمی 
دی ماه تحت عنوان »اعتراضات مردمی: فرصت ها و 
تهدیدها« انتشار یافت عناوین »تعامل گرا« و »تقابل 
گرا« را برای توصیف رفتار جناح های سیاسی عمده 

در کشور پیشنهاد شد�
تفاوت  هرگونه  معنای حذف  به  گرا  افراط    ]۷[
نظر با رهبر و اعتدال گرا به معنای حفظ نیروهای 

معتقد به نظام�
با  که  است  طلبی  اصالح  از  نوعی  منظور    ]۸[
روش و منش آقای خاتمی همخوانی دارد� چون طرز 

فکر او در طیف اصالح طلبان هژمون است�
]9[  در این جا:

سرنگونی طلبان نیروهائی هستند که تغییر رژیم 
بر  تکیه  ها)  (به جز چپ  و  آمیز  به روش خشونت 

منابع خارجی را مجاز می شناسند�
تحول طلبان نیروهایی هستند که در مبارزه برای 
تغییر رژیم صرفا روش های مسالمت آمیز و تکیه بر 

منابع داخلی را مجاز می شناسند�
توسط  زمینه  این  در  مبسوط  تدابیر    ]۱0[
محمدرضا جالیی پور، روزنامه سازندگی، ۱6 اسفند 
96، تحت عنوان »اصالح طلبِی اصالح شده« تنظیم 
شده که برخی اقدامات تشکیالتی را هم شامل می 

شود�

ادامه از صفحه 3۸
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درآمد
خیزش اقتصادی – سیاسی دی ماه ۱396 نه تنها 
مهم ترین رخداد این سال بلکه از جهاتی مهم ترین 
نظام جمهوری اسالمی است�  تاریخ چهل ساله  واقعه 
از همان دی ماه تا کنون، در این باب و از منظرهای 
تفسیرهای  و  ها  تحلیل  و  شده  گفته  سخن  مختلف 
آنچه  دارد�  ادامه  نیز  هنوز  و  شده  ارائه  متنوع  بسیار 
تحلیلی  آغاز  در  آمد،  خواهد  کوتاه  نوشتار  این  در 
و  پیامدها  به  اشارتی  بعد  و  واقعه  این  از  کوتاه  است 
بایسته های ملی برای نحوه مواجهه با این خیزش های 

اجتماعی در آینده�
الف. تحلیلی از رخداد خیزش دی ماه

بندی  طبقه  ارائه  و  بندی  جمع  در  سهولت  برای 
روشن تر در باب تحلیل دی ماه می توان به این نکات 

اشاره کرد:
ویژگی های عمومی خیزش دی ماه

خیزش دی ماه شش ویژگی شاخص داشت:
خیلی زود و بیش از حد انتظار اوج گرفت،

خیلی زودتر از حد انتظار فروکش کرد و پایان یافت،
شهرهای  اکثر  تقریبا  و  شد  سراسری  زود  خیلی 

بزرگ و کوچک ایران را در نوردید،
و  شد  رادیکال  معمول  حد  از  بیش  و  زود  خیلی 
شعارهای مختلف و ظاهرا غیر سازماندهی شده رأس 
تلویح  به  و  تصریح  به  آشکارا  و  گرفت  نشانه  را  نظام 

خواسته تغییر رژیم را اعالم کرد،
حامالن خیزش عمدتا جوانانی بودند که نسل دوم 
پس از انقالب بودند و طبقات شهری و متوسط و به 
رنگی  پر  حضور  چندان  تهران  چون  شهرهایی  ویژه 

نداشتند
و در نهایت خیزش شعله آسای دی ماه از رهبری 
نبوده  برخوردار  ای  شده  شناخته  حداقل  و  مشخص 
به همین دلیل شعارهای واحد و سراسری  احتماال  و 
پیروی نمی کرد و حتی گاه همزمان جوانان پر شور و 

خشمگین شعارهای متضاد سر می دادند�
اگر این شاخص ها را با شاخص های جنبش بزرگ 
تفاوت های  مقایسه کنیم،  شهری ۸۸ (جنبش سبز) 
تحلیل  بینیم�  می  عیان  به  را  خیزش  دو  این  مهم 

این  از  ها  تفاوت  این  چرایی 
مجال بیرون است�

 انگیزه ها
مطرح  پرسش  این  غالبا 
می شود که انگیزه های اصلی 
بوده  چه   96 ماه  دی  خیزش 
سیاسی،  اقتصادی،  است؟ 
اجتماعی و یا فرهنگی؟ چنین 
می نماید که پاسخ همه موارد 
است� بدین معنا که حداقل در 
ایران که اصوال در ذهن و زبان 
عموم مردم مفاهیم و واقعیات 
بندی  طبقه  روزمره  و  جاری 
در  تفکیکی  چنین  اند،  نشده 

عالم واقع وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد� 
از قضا نشانه مهم این عدم تفکیک و به یک معنا حضور 
تمام انگیزه ها و عوامل در حرکت و خیزش مردمی دی 
ماه، تنوع آشکار و حتی گاه متعارض شعارهای مردمان 
ایران در نواحی مختلف و در شهرهای گوناگون و پر 
و  تند  سیاسی  شعارهای  از  است�  بوده  کشور  شمار 
برای  و حتی مرگ خواهی  استبداد  بر  رادیکال مرگ 
رهبر نظام به مثابه نماد دیکتاتوری و استبداد گرفته تا 
طرح شعارهای اقتصادی و حتی شعار طنزآمیر »مرگ 
از  و  نظام  خارجی  سیاست  با  مخالفت  و  گرانی«  بر 
مانند  و  فلسطین  و  لبنان  و  سوریه  در  مداخله  جمله 
تنیده  درهم  ابعاد  دارای  شعارها،  این  از  هریک  آنها� 

سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است�
  زمینه ها

رخدادهای  که  آنجا  از  هاست�  زمینه  دیگر  نکته 
سطحی  هر  در  و  انسانی  جوامع  تمام  در  اجتماعی 
ملموس  و عینی  زمینه های ذهنی  بدون  توانند  نمی 
و مشخصی رخ دهند، روشن است که خیزش طوفانی 
و  اجتماعی  مشخص  های  زمینه  بدون  نیز  ماه،  دی 

سیاسی و فرهنگی نبوده است�
شاید به یک معنا می توان ریشه ها و زمینه ها را تا 
مقطع انقالب ایران در حدود چهل سال پیش به عقب 
دیگر  و  روحانی  رهبر  با سخنگویی  ایران  انقالب  برد� 

رهبران دینی و غیر دینی آن، بارها و بارها، به تصریح 
استقالل  و  رفاه  و  عدالت  و  آزادی  وعده  تلویح،  به  و 
شهروندان  کرامت  جمله  از  و  انسان  کرامت  تأمین  و 
انقالب  رهبری  و  داده  منطقه  در  و  جهان  در  ایرانی 
وعده داد که به زودی تمام آنها در »مدینه فاضله نظام 
اسالمی« محقق خواهد شد� این اهداف و آرمانها نیز 
در اصول متعدد قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی 

بازتاب یافته است�
اما و اما هزار اما در طول این چهل سال، این اهداف 
(به هر دلیل) نه تنها تحقق پیدا نکرده بلکه غالبا به 
معنا  بدان  این  البته  اند�  شده  محقق  وارونه  ای  گونه 
نیست که هیچ کاری صورت نگرفته و هیچ گام مثبتی 
در جهت رفاه و امنیت مردم برداشته نشده اما در این 
بدتر شدن شرایط  به سوی  چهار دهه  سیر تحوالت 
ایرانی و تضییع حقوق ملی  انسانی شهروندان  زیست 

ایرانیان بوده است�
به عبارت دیگر اگر مفهوم »عدالت« به مثابه برابری 
را در معنای عام آن در نظر بگیریم، به روشنی می توان 
نشان داد هر روز دایره عدالت تنگ تر شده و به جای 
تأمین عدالت نابرابری نشسته و به جای بهبود، ویرانی 
بیشتر نصیب مردم و کشور شده است� با تمام شاخص 
که  آماری  و  اسناد  وفق  حتی  و  انسانی  توسعه  های 
بارها به وسیله نهادهای رسمی دولت ایران ارائه شده، 
در این چهل سال مرتب بر فاصله طبقاتی و فقر و فاقه 

خیزش های اجتماعی آینده و بایسته های ملی
حسن یوسفی اشکوری
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مردم و شکاف های قومی و جنسیتی و دینی افزوده 
و  عمومی  اعتماد  (از جمله  ملی  های  و سرمایه  شده 
تباهی  و  سستی  به  ملی)  پیوندهای  و  انسانی  اخالق 

گراییده است�
اسالمی  جمهوری  ساله  چهل  تاریخ  بر  مروری 
و  افراد  نخست،  روزهای  همان  از  که  دهد  می  نشان 
یا جریانهای سیاسی و قومی و جنسیتی و یا اجتماعی 
واکنش  ها  ستم  و  ها  نابرابری  این  به  نسبت  مختلف 
نشان داده و در اشکال مختلف اعتراضات و مطالبات 
خود را عیان کرده اند� جدای از اقدامات مسلحانه در 
نیز  متفاوتی  ماهیت  و  اهداف  البته  (که  شصت  دهه 
های  شورش  انواع  دهه،  چهار  این  در  است)  داشته 
اعتراضی در نقاط مختلف و بیشتر در حواشی شهرهای 
بزرگ رخ داده که البته عموما با اعمال انواع خشونت 
و سرکوب حاکمیت مواجه شده و در نهایت فروکش 
کرده و خاموش شده اند� به ویژه پس از پایان جنگ 
هاشمی  اول  دولت  اقتصادی  آزادسازی  دوران  در  و 
اعتراضی  های  خیزش  این  هفتاد  دهه  در  رفسنجانی 
خیزش  از  دادند�  نشان  را  خود  آشکارتری  صورت  به 
خیزش  تا  گرفته  تهران  شهر  اسالم  نشینان  حاشیه 
نیز،  اصالحات  دوران  در  مشهد�  شهر  کالن  حواشی 
متفاوت  سیاقی  و  سبک  با  البته  ها  جنبش  همین 
ادامه یافت� بعدتر در جنبش سبز در سال ۸۸ سطح 
مطالبات به وسیله حامالن شهری و بیشتر تهرانی آن، 

ارتقا پیدا کرد�
اصالت مردمی خیزش ها

و  دهه  چهار  این  طول  در  ایران  حاکمان  هرچند 
در ارتباط با خیزش های عمومی بزرگ و کوچک، یا 
آنها را نادیده گرفته و حتی تالش می کنند تا پنهان 
بماند و یا چنین اعتراضاتی را بی اهمیت و کم اهمیت 
کلیشه  به صورت  غالبا همزمان  یا  و  دهند  نشان می 
ای به دست های بیگانگان و به اصطالح مشهور رهبر 
جمهوری اسالمی »دشمنان« در خلق چنین خیزش 
های اعتراضی اشاره می کنند؛ اما جای شک و شبهه 
نیست که تمام اعتراضات خرد و کالن مردمی در ایران 
(مانند دیگر نقاط جهان) دارای انگیزه ها و زمینه های 
داخلی است و در واقع عوامل ساختاری درونی موجبات 
ناخرسندی و خشم توده های متنوع مردمی شده و آن 
وادار  اعتراض  به  اجتماعی  مختلف  سطوح  در  را  ها  

کرده و می کند�
اصوال منطق امور و تحلیل جامعه شناختی خیزش 
های اجتماعی و حتی انقالب سیاسی آشکار می کند 
مردمی  شورشهای  و  اجتماعی  رخدادهای  تمام  که 
ریشه در داخل یک کشور دارد؛ هرچند ممکن است 
که گاه بیگانگان نیز به دالیل سیاسی مشخص و برای 
تحقق مطامع کم و بیش شناخته شده خود از وضعیت  
بهره  خود  خاص  اغراض  تحقق  برای  داخلی  مساعد 
برداری کنند و این البته هیچ خللی بر اصالت و اعتبار 
مردمی جنبش های خودجوش وارد نمی کند� چنان 
ایران و هم بعدتر در  که در جنبش مشروطه خواهی 
بیگانگان  از سوی  هایی  نیز کوشش   ۵۷ انقالب سال 
برای اثرگذاری بر تحوالت درونی جامعه ایرانی صورت 
گرفت� در وضعیت کنونی ایران و شرایط خودخواسته 
نماید  اسالمی، طبیعی می  نامساعد جهانی جمهوری 
لزوما  نه  البته  (و  اسالمی  جمهوری  دشمنان  که 
دشمنان ایران) بخواهند از آب گل آلود ماهی مقصود 
صید کنند ولی این همه هیچ از اصالت خیزش هایی 

چون خیزش دی ماه و مانند آن نمی کاهد�
ب. پیامدها

چنان که گفته شد، خیزش دی ماه 96، مهم ترین 

خیزش عمومی و سراسری در جمهوری اسالمی است 
و می توان آن را نقطه عطفی قابل توجه در تحوالت 
هرچند  دانست�  معاصر  ایران  سیاسی  و  اجتماعی 

مستقیم  غیر  و  مستقیم  پیامدهای  تمام  کنون  تا 
از  یکی  ولی  نشده  ارزیابی  و  محاسبه  یا  و  آشکار  آن 
رویکردهای  سطح  ارتقای  توان  می  را  آن  پیامدهای 
دهه  چهل  این  در  حاکم  اختناق  به  نسبت  انتقادی 
دانست و دیگری ارتقای سطح جنبش مدنی و برابری 
طلبانه زنان� پس از این رخداد بود که انتقاد از رهبر 
تر شد و موضوعاتی  تر و جدی  نظام علنی  خودکامه 
چون تغییر قانون اساسی و حتی رفراندوم برای بقا و 
عدم بقای نظام حاکم بیش از پیش مطرح شد� هرچند 
چنین رویکردهایی پیش از این در جنبش سبز سابقه 
داشت� پدیده مهم و نوظهور »دختران خیابان انقالب« 
نیز در بستر خیزش دی ماه ممکن شد� حتی اصالح 
سطح  و  شده  خارج  خود  الک  از  اندکی  نیز  طلبان 

مطالبات خود را کمی ارتقا دادند�
با توجه به قانونمندی تحوالت اجتماعی و به ویژه 
منحنی تغییرات اجتماعی و سیاسی در ایران معاصر، 
دی  خیزش  که  گفت  معقول  اطمینانی  با  توان  می 
ماه به زودی (بدون این که بتوان زمانی برای مرحله 
اگر  شد�  خواهد  تکرار  کرد)  تعیین  بعد  مراحل  یا  و 
تحقق  در  اسالمی  جمهوری  اوال،  که  باشد  مفروض 
نبوده و مردم عموما  وعده هایش در مجموع کامیاب 
و هر فرد و یا گروه اجتماعی به دالیل خاص خود از 
مردم  ناخرسندی  ثانیا،  و  ناخرسندند  موجود  وضعیت 
به مرحله خطرناک نومیدی و حتی استیصال رسیده 
است و ثالثا، عدم رضایت از طبقات متوسط شهری و 
و  کرده  عبور  اجتماعی  و  فرهنگی  و  نخبگان سیاسی 
(کشاورزان،  جامعه  فرودستان  از  توجهی  قابل  بخش 
کارگران، معلمان، کارمندان و � � �) را در بر گرفته است 
نمی  ساله  چهل  مدیریت  نوع  با  حاکم  نظام  رابعا،  و 
تواند و یا نمی خواهد به به مطالبات مردم پاسخ مثبت 
ناتوان است؛ در  اقدامات مؤثری  از  دهد و در هرحال 
این صورت، جنبش های اعتراضی در اشکال مختلف 
گسترده)  اعتصابات  یا  و  خیابانی  اعتراضات  (از جمله 

ادامه خواهد یافت�
اما نکته آن است که اگر این روند تداوم یابد و سیر 
بیشتر  قهر و خشونت  به  باشد، طبعا  تصاعدی داشته 
کشیده خواهد شد و در نهایت ناگزیر به تقابل فیصله 
در  آنچه  شود�  می  منتهی  حاکمیت  و  مردم  بخش 
دی ماه شاهد بودیم و آنچه دیدیم و شنیدیم، یادآور 
خیزش های خیابانی شش ماه آخر سال انقالب (۵۷) 

بود و من می پنداشتم فیلم های دوران انقالب را تماشا 
می کنم� به یاد داریم که پس از واقعه هفده شهریور 
۵۷، خشم و خشونت همه را فرا گرفت و شعارها تندتر 

سراسر  در  روز  شعار  شاه«  بر  »مرگ  و  شد  تندتر  و 
ایران شد�

د. بایسته های ملی
اکنون این پرسش مطرح می شود که چه باید کرد؟ 

و در واقع چه می توان کرد؟
بگذارید برای سهولت بحث، یک طبقه بندی موقت 
از جریانهای اثرگذار در جامعه ایران و به ویژه در سیر 
باید  چه  بندی  طبقه  این  دهم�  ارائه  آینده،  تحوالت 
کرد هر جریانی را در برابر تحوالت تا حدودی روشن 
پیش  قابل  را  شان  رفتارهای  حداقل  و  کرده  خواهد 

بینی می کند�
می توان جریانهای اثرگذار کنونی ایران را در چهار 

گروه تعریف کرد:
اول: جناح اقتدارگرا و افراطی نظام

دوم: جناح اعتدالی و اصالح طلب نظام
و  نظام  کیش  اپوزیسیون سخت  های  جریان  سوم 
برانداز و نیروهایی که جز به اسقاط رژیم به هیچ چیز 

قانع نیستند�
چهارم: جریان گسترده تحول خواه و اصالح طلب 

در عرصه جامعه سیاسی و یا جامعه مدنی�
حول  است  دیری  که  افراطی،  اقتدارگرای  جریان 
رهبری نظام و بیت وی تجمیع شده اند، مانند گذشته 
و  مادی  ابزارهای  تمام  از  استفاده  با  و  قدرت  تمام  با 
خواهند  اقدام  اعتراضی  های  خیزش  مهار  به  معنوی 
کرد و در صورت لزوم و احساس خطر جدی از هیچ 
نخواهند داشت� هنوز ظرفیت  ابا  خشونت و کشتاری 
این  اختیار  در  سرکوبی  و  کنترل  برای  فراوانی  های 
جریان حاکم است و در چشم انداز کوتاه مدت و حتی 

میان مدت این ظرفیت وجود خواهد داشت�
که   ،۷6 دوم خرداد  از  برآمده  اصالح طلب  جریان 
در  شریک  محدود)  سطح  در  (هرچند  تقدیر  هر  به 
خود  مصلحانه  اقدامات  یا  و  مواضع  به  است،  قدرت 
شرایط  در  فعال  نیز  جریان  این  اما  داد�  خواهد  ادامه 
اثرگذاری شان  احتماال  و  ندارد  قرار  چندان مساعدی 
آینده  در  قدرت  ساختار  درونی  اصالحی  تغییرات  در 
به  رادیکال  خیزش  اگر  ویژه  به  شد�  خواهد  کمتر 
عرصه بیاید و شعارشان این باشد که: »� � �دیگه تمومه 
ماجرا«، این اصالح طلبان حاضر در بدنه حاکمیت به 
واجبات خواهند  اوجب  از  را  نظام  زیاد حفظ  احتمال 
خواهند  بیشتری  فاصله  مردم  از  نوعی  به  و  شمرد 

ویژگی های عمومی خیزش دی ماه:خیلی زود و بیش از حد انتظار اوج گرفت؛ 
خیلی زودتر از حد انتظار فروکش کرد؛ خیلی زود سراسری شد؛ خیلی زود و بیش 
از حد معمول رادیکال شد و شعارهای مختلف و ظاهرا غیر سازماندهی شده رأس 
نظام را نشانه گرفت وبه تصریح و به تلویح خواسته تغییر رژیم را اعالم کرد؛ حامالن 
خیزش عمدتا جوانانی بودند که نسل دوم پس از انقالب بودند و طبقات شهری و 
متوسط و به ویژه شهرهایی چون تهران چندان حضور پر رنگی نداشتند  و در نهایت 
خیزش شعله آسای دی ماه از رهبری مشخص و حداقل شناخته شده ای برخوردار 
نبوده و احتماال به همین دلیل شعارهای واحد و سراسری پیروی نمی کرد و حتی گاه 

همزمان جوانان پر شور و خشمگین شعارهای متضاد سر می دادند. 
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گرفت� البته محتمل است که برخی چهره های جدی 
تر و یا رادیکال تر به طیف مردم معترض بپیوندند و 
در آن صورت موقعیت اصالح طلبی به معنای سیاسی 
و اکنونی اش را از دست خواهند داد� این نیز گفتنی 
است که جریان اصولگرایان معتدل تا اطالع ثانوی کم 
و بیش در چهار چوب دولت روحانی در طیف اصالح 
طالبان تعریف می شوند؛ هرچند سوابق و ماهیت شان 

متفاوت است�
اما جریان برانداز و اسقاط گرا؛ می دانیم که از همان 
آغاز تأسیس نظام جمهوری اسالمی (به هر دلیل) گروه 
هایی به مقابله براندازانه و حتی مسلحانه با جمهوری 
اسالمی باور داشته و در این راه نیز کم و بیش کوشیده 
بر همین سبیل سلوک  نیز  آنان هنوز  از  برخی  و  اند 
خلق  مجاهدین  سازمان  آن  شاخص  گروه  کنند�  می 
است که به رغم ادعای کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه 
از مقطع تسخیر عراق در سال 2003 به بعد، هنوز هم 
عمال همان راه و روش را ادامه می دهد� در هرحال می 
برابرشورش  در  ها،  گروه  این  گفت  اطمینان  به  توان 
های رادیکال موضع حمایتی قاطع خواهند داشت و از 
شعار اسقاط رژیم به هر قیمت دفاع خواهند کرد� پس 
تغییر  و  آمریکا  در  ترامپ  دونالد  قدرت رسیدن  به  از 
سیاسی روشن دولت آمریکا در قبال ایران، هم موضع 
براندازان قوی تر شده و هم برای حصول به مقصد و 

نیل به مقصود امیدواری بیشتری یافته اند�
به طور کلی در حال حاضر با تشکیل مثلث آمریکا، 
عربستان و اسرائیل بر ضد ایران، جبهه اسقاط گرایان 
نیرومندتر شده و بی پرواتر از گذشته برای تغییر رژیم 
ایران تالش می کنند� قاعدتا تمام و یا بسیاری از اینان 
تلویحا و به موقع تصریحا از حمله نظامی و اشغال ایران 

نیز حمایت خواهند کرد�
ترین  حساس  و  موضع  ترین  مهم  میان  این  در 
است�  طلب  اصالح  خواهان  تحول  آن  از  مسئولیت 
ویژه  به  و  ایران  مردم  اصلی  بخش  عمال  اینان 
و  فرهنگی  و  سیاسی  نخبگان  و  روشنفکری  بدنه 
تکنوکراتیک و بوروکراتیک ایران و به یک معنا طبقات 
متوسط شهری را تشکیل می دهند� این طیف گسترده 
جمعیت  اند�  گرفته  قرار  خاکستری  منطقه  در  عمال 
های سیاسی و جامعه مدنی و فرهنگی (از جمله جبهه 
زنان  جنبش  ها،  مذهبی   – ملی  آزادی،  نهضت  ملی، 

دموکرات  چپ  یا  و  سکوالر  خواه  تحول  جریانهای  و 
های  شخصیت  یا  و  کشور)  از  خارج  در  و  داخل  در 
منفرد سیاسی و فرهنگی و دانشگاهی و ارباب رسانه 
اینان  دهند�  می  تشکیل  را  طیف  این  اصلی  بخش 
اساسی  تغییرات  برای  یعنی  اند  خواه  تحول  همزمان 
اساسی)  قانون  تغییر  و  اصالح  جمله  (از  بنیادین  و 
فروپاشی  دلیل)  هر  (به  حال  عین  در  و  کوشند  می 
و اسقاط ماشین بوروکراسی کشور یعنی نظام سیاسی 
انداز  چشم  در  (حداقل  نه  و  دانند  می  ممکن  نه  را 
شرایط  از  برآمده  تحلیلی  چنین  مفید�   مدت)  میان 
با  است�  منطقه  و  اوضاع جهان  و  کنونی  ایران  خاص 
توجه به چنین مالحظاتی است که اینان همچنان به 
ایده و مشی اصالح طلبی به مثابه یک راهبرد معتقد 
اینان حفظ  و وفادارند ولی معیار تصمیم گیری برای 
منافع ملی و تمامیت ارضی کشور و در نهایت گذر از 
نظام استبدادی به نظام دموکراتیک و جدایی دین و 
دولت و التزام به اعالمیه جهانی حقوق بشر است و نه 

هیچ چیز دیگر�
من خود را در این جریان تعریف می کنم و فکر می 
کنم در شرایط کنونی و در قبال خیزش های احتمالی 
و یا قطعی دور و نزدیک، معقول ترین و ملی ترین و تا 
حدودی مطمئن ترین راهبرد ملی برای تحقق فردایی 

بهتر همین اندیشه و راهبرد است�
البته پیش فرض هایم این است که:

انقالبی  »وضعیت«  در  ایران  ثانوی  اطالع  تا  اوال، 
آن  مردمی  و  درست  معنای  به  انقالبی  (البته  نیست� 

به گونه ای که در سال ۵۷ رخ داد)؛
ثانیا، بر فرض فضا برای انقالب زیر و زبر کننده در 
راه باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که تجربه انقالب 

درون  از  که  دهد  می  نشان  تجربه  نشود�  تکرار   ۵۷
نمی  در  دموکراسی  مستقیم)  (حداقل  انقالبی  هیچ 
آید� در هرحال براساس قاعده هزینه / فایده، انقالبات 
به  که  آنجا  تا  و  است  هزینه  پر  حالتش  بهترین  در 
باید  اندیشه و سیاست بستگی دارد،  کنشگران عرصه 

از آن پرهیز کرد�
ثالثا، دعوی مطلق »اصالح ناپذیری نظام« به لحاظ 
به گمانم  است�  علمی  غیر  و  نادرست  و عملی  نظری 
چنین ادعای بزرگی یا ناشی از جهالت علمی و تاریخی 
است و یا نشانه استیصال در اندیشه و تصمیم گیری� 

نویسنده ای گفته بود هر نظامی اصالح پذیر است به 
شرط آن که مردم بخواهند و من بر این نظرم که مردم 
ایران تا کنون به طور آشکاری سنگر به سنگر جلو می 
روند و تا کنون موفقیت های بزرگی به دست آورده اند 
و من با استناد به منطق تغییرات اجتماعی به موفقیت 

نهایی مردم یقین دارم�
اما بایسته هایم؛

می توانم به دو نکته مهم اشاره کنم:
اولین بایسته این است که جریان تحول خواه باید 
مردمی  های  خیزش  تمام  از  مالحظه  بی  و  قاطعانه 
دفاع و حمایت کند و بدین ترتیب در کنار مردم قرار 
بگیرد� اما برای یک گفتگوی ملی بکوشد� از یک سو با 
حاکیت وارد گفتگو شود و مخاطرات را به یاد بیاورد و 
پیشنهادی معقول و قابل اجرا برای حل معضالت ارائه 
بدهد و از سوی دیگر با مردم و معترضان سخن بگوید 
و راه حل نشان دهد و گروههای معترض و خشمگین 
را به صالح و اعتدال و رعایت مصالح باالتر ملی توجه 

دهد�
اهالی  و  روشنفکران  برای  رفتار  ترین  مخرب  از 
شان  بودن  زده  عوام  واقع  در  و  توده  مقلد  سیاست، 
باید با خواسته ها و شعارهای ضد ملی و غلط  است� 
مخالفت  و توده های به حرکت در آمده و در نیامده را 
نسبت به عواقب آنها هشیار کرد� از جمله روشنفکران 
مرگبار  های  زیان  است  الزم  ملی،  ورزان  سیاست  و 
دخالت های خارجی و خدای ناکرده حمله نظامی را 
برای مردمان مستأصلی که برای رهایی حاضرند به هر 
کاری دست بزنند توضیح دهند� گاهی برخی جاهالنه 
و یا مغرضانه سفسطه می کنند و می گویند تحریم و 
نه بر ضد مردم!  یا حمله نظامی بر ضد رژیم است و 
مگر می توان در نظام های مستقر و به ویژه در نظام 
های دیکتاتوری بین مصالح و منافع حکومت و مردم 
دیوار چین کشید و اسقاط رژیم را بدون آسیب دیدن 

کشور و مردم محقق کرد؟
دومین بایسته این است که هرچند تحول خواهان، 
اصالح طلب به معنای سیاسی و رایج آن، نیستند ولی 
با  دارند،  باور  تدریجی  تغییرات  مشی  به  که  آنجا  از 
جریان اصالح طلبان موجود متعارض نبوده و  نیستند� 
اگر اصالح طلبان با ابزارهایی که دارند و یا می توانند 
انتخابات (ولو محدود  داشته باشند بخواهند از طریق 
بگذارند،  اثر  مثبت  تغییرات  روند  در  شده)  کنترل  و 
منطق سیاست ایجاب می کند که از آنان حمایت شود� 
دیگر  بالفعل  و  بالقوه  امکانات  از  استفاده  طور  همین 
(مانند اعتراضات و اعتصابات و ایجاد تشکل های مدنی 
و مردمی و یا تأسیس احزاب و مطبوعات ولو کنترل 
رای  و  همدلی  و  گفتگو  صورت  در  است�  الزم  شده) 
زنی، می توان در این زمینه موفقیت هایی کسب کرد� 
چنان که در این بیست سال با فرازو فرودهایش چنین 

بوده و در مجموع جامعه ایران رو به جلو بوده است�
در پایان بگذارید با صراحت به یک نکته مهم اشاره 
(اصالح  طلبی  اصالح  پایان  شعار  که  این  آن  و  کنم 
راهبرد) شعاری است ضد ملی و  مثابه یک  به  طلبی 
بازی کردن در زمین  نهایت ثمری جز  نادرست و در 
مثلث ترامپ، بن سلمان و نتانیاهو ندارد� پایان اصالح 
حاکمیت  برابر  در  تسلیم  و  انفعال  یا  عمال  طلبی 
افراطیون داخلی است و یا همراه شدن با سیاست های 
نمونه دیگر افراطیون در آن سوی مرزها و در هرحال 

پیامدهای آن جز ویرانی ایران نبوده و نخواهد بود�
دکتر شریعتی  درست  گفته  به  که  نکنیم  فراموش 
در تغییرات اجتماعی، مطمئن ترین راه مهم است و نه 

لزوما کوتاه ترین راه�

اگر مفروض باشد که اوال، جمهوری اسالمی در تحقق وعده هایش در مجموع 
از  کامیاب نبوده و مردم عموما و هر فرد و یا گروه اجتماعی به دالیل خاص خود 
وضعیت موجود ناخرسندند و ثانیا، ناخرسندی مردم به مرحله خطرناک نومیدی و 
حتی استیصال رسیده است و ثالثا، عدم رضایت از طبقات متوسط شهری و نخبگان 
سیاسی و فرهنگی و اجتماعی عبور کرده و بخش قابل توجهی از فرودستان جامعه 
بر گرفته است و رابعا، نظام  .( را در   .  . )کشاورزان، کارگران، معلمان، کارمندان و 
حاکم با نوع مدیریت چهل ساله نمی تواند و یا نمی خواهد به به مطالبات مردم پاسخ 
مثبت دهد و در هرحال از اقدامات مؤثری ناتوان است؛ در این صورت، جنبش های 
اعتراضی در اشکال مختلف )از جمله اعتراضات خیابانی و یا اعتصابات گسترده( 
ادامه خواهد یافت. اما نکته آن است که اگر این روند تداوم یابد و سیر تصاعدی 
داشته باشد، طبعا به قهر و خشونت بیشتر کشیده خواهد شد و در نهایت ناگزیر به 

تقابل فیصله بخش مردم و حاکمیت منتهی می شود.
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در این شماره به معرفی دو تالیف و دو ترجمه در بازار 
ادبیات ایران می پردازیم:

آدم ما در قاهره – محمد قائد
ویراسته ی  و  پیراسته  قاهره”  در  ما  “آدم  کتاب 
آبان   6 تا   ۱326 مهر   6 از  غنی  قاسم  یادداشت های 
و  پزشک  غنی،  قاسم  است�  روزنگار  صورت  به   ۱32۷
به  را  او  شاه  محمدرضا  که  بوده  پهلوی  دوران  ادیب، 
سفارت ایران در قاهره می فرستد تا ملکه فوزیه (که بدون 
با جواهراتی  را همراه  بوده)  بازگشته  به مصر  دخترش 
که هنگام ازدواج با ولیعهد ایران به او هدیه داده بودند 
ملک  (که  شاه  رضا  جواهرنشان  شمشیر  همچنین  و 
فاروق خیال نداشته همراه جسد او به ایران بفرستد)، 

را برگرداند�
تالش  شرح  و  غنی  یادداشت های  شامل  کتاب  این 
بی نتیجه ی ۱3 ماهه ی اوست برای فیصله دادن به طالق، 
مالقات های روزانه او، نامه های محرمانه و خصوصی شاه 
به ملک فاروق درباره برخی روابط فوزیه با لقب عروس 
فراری که عینا قاسم غنی رونویسی کرده و معلوم نیست 
چرا روی کاغذ می نوشته و مخاطب آن ها قرار بوده چه 

کسی باشد�
از دیدارهایش دارد که گاهی  نوشته هایی  همچنین 
مثال در ستایش زنان بسیار زیبا و گاهی تحقیر زنان کمتر 
زیبا، و مطالبی محرمانه از قبیل دیدار با پریچهره ای که 
والی  نام مستعار و عنوان عجیب “بگم سکینه  با  او  از 

(خانم اِمریکائی، زن ولی خان هندی)” یاد می کند�
پیش  به  را  کتاب  ابتدای  قاتد ۵۷ صفحه ی  محمد 
نیست  لطف  از  خالی  که  می دهد  اختصاص  درآمدی 
متن  این  می نویسد:”  درآمد  پیش  در  او  خواندنش� 
آدمی  آفاِق  سیاحت  در  است  انفسی  سیر  بازنوشته ی 
تاجدارش�  نعمت  ولی  سوی  از  دشوار  ماموریتی  حین 
محبوب  وصال  و  سرزمین  از  مانده  دور  کسی  مانند 
را  نازنین  کا ترین  و  دوست داشتنی  آمریکای  خویش، 
ناچار   رها می کند و در جایی نادلپذیر با مردمانی نامطبوع 
محل   در  متواری  همسر  چرا  بفهمد  می کوشد  بیهوده 
نگذاشتن به شوهرش تا این اندازه سرسخت است و چرا 
شوی تاجدار پافشاری می کند که طالق نخواهد داد� پس 
قاهره،  تراشیدن در  واسطه  و  ماه چک وچانه  از سیزده 

بی هیچ تاثیر مشهودی بر وقایِع 
عمیق  احساس  با  مقدر،  انگار 
ناامیدی  و  اندوه  و  افسردگی 

راهش را می کشد و می رود�”
این  پایان  در  قائد 
پنجاه وچند  پیش درآمد 
“هدف  است:  نوشته  صفحه ای 
مهمتر این بازنویسی، سرگرمی 
و داستان پردازی است، آن هم 
رئالیسم  از شدت  که  داستانی 
ممکن است باورنکردنی به نظر 
برسد: پزشِک دیپلمات و ادیب 
که  را  حافظ پژوه  و  قرآن پژوه 
آمریکا در جوار گرل فرندش به 

خوشی و کامرانی روزگار می گذراند ارباب بزرگ به تهران 
احضار می کند و به اُزگل آباد قاهره می فرستد تا هدایای 
ماتََرک  و  فراری  زوجه ی  چنگ  از  را  عروسی  نفیس 
گرانبهای پدرش را از گلوی گشاد برادر زن قالتاق بیرون 
بکشد، اما شخصاً در تهران با سفیر مصر به توافق می رسد 
که جنازه را بدهید، بقیۀ چیز ها سگ خور� اتالف وقتی 
بیهوده و بی حاصل و مایه ی هجران قاسم غنی از حبیب 
درد و دور ماندن از آمریکا و آدم های دوست داشتنی اش�”
دیوان  تصحیح کننده ی  مدعی  که  او  انشای  و  امال 
و  بدون ویرایش  از غلط است که قطعا  پر  بوده  حافظ 
قابل  پانوشته ها  افزودن  و  قائد  محمد  اساسی  پیرایش 
که  آورده  پیوست هایی  نیز  کتاب  پایان  در  نبوده�  فهم 
شامل، نامه و پیام محمدرضا شاه به ملک فاروق، دیدار 
قاسم غنی و آلبرت اینشتن، یادداشت های سیروس غنی 
پسر قاسم غنی بر کتاب پدرش، یادداشت پرویز راجی و 

عکس هایی از غنی و دیدارهایش�
شاهراه – سینا دادخواه

خاطره ای  یادآور  برایت  همیشه  ستاره  و  »گلسا 
باستان شناسی  این  در  و  بوده اند  باستان شناختی 
رسیده ای  به…  رسیده ای   … به  رسیده ای  احساسات، 
اثبات این دغدغه ی  به آن دو شمایل… قرنیه ای برای 
مخدوش که زمان هرگز مخلوط کن مولینکس نبوده و 
بیشتر شبیه یک فِر آشپزخانه گذشته، حال و آینده را 

داغ و سرخ و گداخته کرده؛ تا مرز ذوب و واپاشی؛ اما 
چه بوده اند- چه هستند- آن دو شمایل؟ و چگونه گلسا 
کنار  از یک سپاه  مهره ی شطرنج  دو  مثل  را  و ستاره 
هم چیده اند… شاه و وزیر… اسب و رخ… بهروز، چه 
طور باید بگویم همه ی این سال ها تو را بی اندازه دوست 

داشته ام…«
“شاهراه” سومین رمان سینا دادخواه است که پس 
از “یوسف آباد خیابان سی و سوم”(رمانی که در نیمه ی 
دوم هشتاد با بازتاب های فراوانی روبرو شد) و “زیباتر” 
رمان پسری  این  قهرمان  است�  منتشر شده  تازگی  به 
نوجوانی  از دوران کودکی،  را  است که گذشته ی خود 
و جوانی به یاد می آورد� گذشته ای که بخشی از آن با 
داشته  دوست  او  که  مکان هایی  و  پدری خاص(بهروز) 

گره خورده است�
مفهوم کلی و خالصه ی رمان “شاهراه«” پسر بودن 
در تهران امروز است� به این ترتیب شخصیت اصلی این 
و  رازها  تهران،  مختلف  محالت  در  زنی  پرسه  با  رمان 
خاطرات خود را کشف و مرور می کند و در طی حوادثی 
مرگ،  زندگی،  از  روشنی  درک  به  می افتد،  اتفاق  که 
عشق، مهربانی، خشونت و بیماری می رسد� زمان وقوع 
حوادث رمان از اوایل دهه ی ۷0 و سال های معروف به 
جریان دوم خرداد است� البته این کتاب پی رنگ سیاسی 
ندارد و نگاهش بیشتر متوجه جنبه های مدنی و شهری 
آن  سال هاست� در این رمان نیز مانند کتاب های دیگر 

آستانه ۲۰ )تازه های ادبیات فارسی(
شمعانه اصفهانی 
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از آن و به طور  سینا دادخواه تهران و محالت خاصی 
مشخص اکباتان و امیرآباد مورد توجه است� تهران در 
همه رمان های او هست و می توان گفت وجه مشترک 
کارهای اوست� بر این اساس چندی است اهالی داستان 

نسبت  شهری  داستان نویس  صفت  دادخواه  سینا  به 
داده اند�

اما  هستیم  روبرو  ساده  داستانی  با  رمان  ابتدای  در 
این تصور تنها تا یک صفحه بیشتر دوام پیدا نمی کند� 
منحرف می شود  این جاده  از  زود  رمان شاهراه خیلی 
ساده  فضای  و  می کند  گویی  هذیان  به  راوی شروع  و 
به  را  جایش  سرعت  به  داستان  آغازین  صمیمانه ی  و 
سطوری از هیجان می دهد و مخاطب را از یک داستان 

تک بعدی به داستانی با زیر الیه های عمیق می برد�
“دهه ی هشتاد را با دست های خودم در خاک دفن 
دادِن  رسمیت  و  ازدواج  به  اصرارم  نکند  کرد؛  خواهم 
سرخوردگی ها  دست  این  نتیجه ی  رابطه  به  ناگهانی 
باشد؟ شلوغش نکن� نیمه ی سوم لیوان را هم ببین: نه 
پُر است، نه خالی؛ آبی ساری و جاری است که روزی به 

جوی باز خواهد گشت…” (صفحه ی ۱۵)
دادخواه با راوی که بی وقفه حرف می زند، می خواهد 
داستانی  به  داستانی  از  دائم  بزرگ شود  و  کند  کشف 
دیگر می رود، جوان است و بدقلق، خام است و عاشق� 
زندگی اش پازل بزرگی است با قطعات فراوان که باید 
و  قصه گو  رمانی  با  “شاهراه”  خواننده ی  کند�  تکمیل 
مکان ها،  دِل  از  می کند  تالش  که  روبه روست  شهری 
خاطراتی را مرور کند و مدام در حال پیدا کردن پاسخ 
سوال هایی است که در ذهنش سالها مانده� در واقع پسر 
بیشتر درگیر دوگانه ضعف و قدرت است و این که این 
دو مفهوم چگونه بر جنبه های زندگی او اثر می گذارند� 
شخصیت داستان در طول داستان به این موضوع بسیار 

فکر می کند و درگیر آن است�
پایان  می خوانیم:”  رمان  پایانی  قسمتی  در 
رو  و  پشت  دهه های  در  را  خانه  به  خانه  جست وجوی 
پاک  آنتونیوس-  و  اسپارتاکوس  سربازانت-  کن؛  اعالم 
خسته اند و به استراحت و چند هفته زندگی غیر نظامی 
احتیاج دارند… کار یک سمباده ی نرم است زدودن زنگ 
از قوطی فلزی کلمات و تقدیم آن ها به یانگولوژیست های 

ستاره دار که هنوز در جنغورستان زندگی می کنند… به 
اجازه  که  جایی  تا  بگذار  بزرگ�”  نویسنده ی  آن  قول 
داریم امیدوارم باشیم�” از کجا که روزی لیبرال دیگر آن 
کلمه ی مالل آور و پُر اشتباه قرن بیستم نباشد و نشود 
خانه  منشورگون  نورگیر  در  را  همزمان چند خورشید 
بازنشسته  بهروز هنوز دلقکی  ابدیت،  دید…در پیشگاه 
است و زیور، محض دلتنگی، هر زمستان سری به کیش 
تشخیص  در  غریب  استعدادی  هنوز  بیزن  و  می زند… 
بیماری های ناشناخته دارد… قدوسی هنوز به عهدی که 
با اصالحات بسته، پای بند است… و تو زیباتری وقتی 
در آن خیابان چنارپوش یوسف آباد قدم می زنی… و این 
تفنگ  به  تنها  تفنگ ها  از  پاداش مرد جوانی است که 
فواره های  به  تنها  فواره ها  از  و  است  دل بسته  آب پاش 
آسمان  از  را  ستاره اش  و  کتاب…  نمایشگاه  غول آسای 
آتن هدیه گرفته… او را گاه زهره صدا می زنم تا گواهی 
باشد بر نور روز که هنوز بی دریغ از نورگیر بر مبل تک 
ساله تر،  شانزده  قدی،  آینه ی  در  را  ما  و  می تابد  نفره 
می دهد…  نشان  ساله تر  سی  و  ساله تر  یک  بیست و 
گل فروشی  می بریم  را  عروس مان  ماشین  که  می دانم 
آن  آهنگ ساز  استاد  بنواز  بزند…  گل  برای مان  زعیم 
آکوردهای ناب شیش و هشت را… شهرها من را از آِن 
خودشان کرده اند و ریتم شان در قلب نوازشگرم جاری 
است… سالم و خداحافظ… استقبال کوتاه و بدرقه ی با 
شکوهِ تجربه های بندبازانه ی مرگ و زندگی… و شاهراه 
برفبازی که همیشه ما را به هم می رساند… “(صفحه ی 

(32۱
کاپوتی  ترومن  نوشته ی:  تیفاتی  در  بحانه 

ترجمه ی: بهمن دارالشفایی
»شما نمی توانید به یک موجود وحشی دل ببندید� 

هر چه بیشتر دل ببندید آن موجود قوی تر می شود�”
آمریکایی،  نویسنده ی  و  روزنامه نگار  کاپوتی  ترومن 
این داستان بلند را در سال ۱9۵۸ منتشر کرد که باعث 
شهرت بسیاری برای وی شد� این رماِن کوتاه داستاِن 
هالی گوالیتلی، دختر جوانی ساکن نیویورک است که 
نه شغلی دارد و نه خانواده ای و زندگی اش را با مردان 
در کافه ها، بارها و رستوران ها می گذراند� هالی گوالیتلی 
کاپوتی،  ترومن  که  است  شخصیتی  مشهورترین  که 
نویسنده ی بزرگ امریکایی، خلق کرده، در تاریخ ادبیات 
محسوب  شخصیت ها  مشهورترین  از  یکی  هم  امریکا 

می شود�
ایران ترجمه شده بود به  این رمان که قبال هم در 
بهمن دارالشفایی توسط  با ترجمه بسیار خوب  تازگی 
نثر  توانسته  بازار آمده است� دارالشفایی  به  نشر ماهی 
ریتم دار کاپوتی را به خوبی درآورد� جمله های کوتاه و 
ضربدار که مخصوص کاپوتی است و در این ترجمه به 

خوبی رعایت شده است�
هالی تعلق خاصی به مکان و شخصی ندارد و مانند 
دنیای  در  است�  حرکت  در  همواره  دوشان  به  کوله 

ادبیات به ازای هر شخصیت مردی که با این ویژگی ها 
می شناسیم، تعداد کمی مانند هالی، از زنان وجود دارند؛ 
سرگردان، سرکش و وحشی� کسی که همه مردان عاشق 

او هستند و زن ها از او متنفر�
هالی دختر جوانی است که به یک آپارتمان در دل 
نیویورک نقل مکان می کند و با وجود اینکه ارتباطات 
زیادی با افراد مختلف دارد اما کمتر کسی چیز زیادی 
زندگی  سرخوشانه  هالی  می داند�  اش  زندگی  و  او  از 
می کند و به سادگی با مستاجران دیگر واحدها ارتباط 
برقرار می کند اما اجازه نمی دهد که آنها سر از راز و رمز 
زندگی او درآورند�  غم و نگرانی های او بابت زندگی را 
می توان از نوای غم انگیز گیتارش که گاهی اوقات پشت 
پنجره زیر نور آفتاب می نوازد و می خواند درک کرد� یا 
اینکه معموال قهوه شروع روزش را ساعت پنج بعدازظهر 
می نوشد� رمان “صبحانه در تیفانی” از زبان نویسنده ی 
ساکن طبقه باالی هالی روایت می شود و ماجراهایی را 
روایت می کند که در آن دوران کوتاه، نویسنده شاهدش 

بوده�
نثر کاپوتی در “صبحانه در تیفانی” در اوج پختگی 
نورمن  شد  موجب  کوتاه  رمان  این  که  آن جا  تا  است، 
“کامل ترین  را  او  کاپوتی،  هم نسل  نویسنده ی  میلر، 
بلیک  سینمایی  اقتباس  بنامد�  نسلش”  نویسنده ی 
ادورادز کارگردان آمریکایی از صبحانه در تیفانی بیش 
از پیش بر شهرتش افزود�  ادری هپبورن در این اقتباس 
از  بازی کرده و آن را به یکی  نقش هالی گوالیتلی را 
به یادماندنی ترین شخصیت های تاریخ سینما بدل کرده 
می شویم  متوجه  رمان  خواندن  از  بعد  البته  که  است 
قسمتی از خرده روایت ها و شخصیت های جذاب فرعی 
در فیلم نیستند و تفاوت اساسی با کتاب دارد و مثل 
بیشتر اقتباس های سینمایی به خوبی کتاب نیست� قطعا 
خیلی ها “صبحانه در تیفانی” را با فیلمش می شناسند تا 

با کتاب اما خواندن رمان خالی از لطف نیست�
سالیوان  رزماری  نویسنده:  استالین  دختر 

مترجم: بیژن اشتری
اشتری مترجمی است که عالوه بر شناخت دقیق از 
ادبیات روسیه، تاریخ آن سرزمین را هم به دقت خوانده 
تزار  دربار  »استالین  کتاب های  است�   کرده  ترجمه  و 
سرخ«، »لنین، زندگی انقالبی سرخ«، »تروتسکی،  کاهن 
معبد سرخ« و »استالین جوان« از این جمله اند� به تازگی 
راهی  او  با ترجمه ی خوب  استالین”  هم کتاب “دختر 
بازار کتاب شده است� این کتاب جوایز بسیاری را نصیب 
خویش کرده است� حسی که سوتالنا به پدرش دارد، که 
هم پدرش بوده و به او عالقه داشته و هم یک دیکتاتور 

بوده و از او متنفر بوده، پارادوکس این کتاب است�
دختر استالین بودن چگونه است؟ علیلویوا خود به 
استالین  دختر  که  وقتی  می دهد�  پاسخ  پرسش  این 
رسیده  اتمام  به  زندگی تان  مرده اید�  واقع  “در  باشید: 
است� نمی توانید زندگی خودتان را داشته باشید� اصال 

قاهره«  در  ما  »آدم  کتاب 
یادداشت های  ویراسته ی  و  پیراسته 
قائد  توسط محمد  قاسم غنی  روزنگار 
ادیب،  و  پزشک  غنی،  قاسم  است. 
دوران پهلوی بوده که محمدرضا شاه او 
را به سفارت ایران در قاهره می فرستد 
دخترش  بدون  )که  فوزیه  ملکه  تا 
با  همراه  را  بوده(  بازگشته  مصر  به 
ولیعهد  با  ازدواج  جواهراتی که هنگام 
ایران به او هدیه داده بودند و همچنین 
شمشیر جواهرنشان رضا شاه )که ملک 
فاروق خیال نداشته همراه جسد او به 

ایران بفرستد(، را برگرداند.

»شاهراه« سومین رمان سینا دادخواه پس از »یوسف آباد خیابان سی و سوم« 
و »زیباتر« است. قهرمان این رمان پسری است که گذشته ی خود را از دوران کودکی، 
نوجوانی و جوانی به یاد می آورد. مفهوم کلی رمان مسئله پسر بودن در تهران امروز 
است. چندی است اهالی داستان به سینا دادخواه صفت داستان نویس شهری نسبت 
داده اند. شخصیت اصلی این رمان با پرسه زنی در محالت مختلف تهران، رازها و 
خاطرات خود را کشف و مرور می کند و در طی حوادثی که اتفاق می افتد، به درک 

روشنی از زندگی، مرگ، عشق، مهربانی، خشونت و بیماری می رسد. 
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هستید�”
در ترجمه هایش به سراغ چهره های تاریخ ساز می رود 
و آثاری را که درباره ی آنهاست ترجمه می کند� اشتری 
ادبیات  از  دقیق  شناخت  بر  عالوه  که  است  مترجمی 
و  خوانده  دقت  به  هم  را  سرزمین  آن  تاریخ  روسیه، 
تزار  دربار  »استالین  کتاب های  است�   کرده  ترجمه 
»تروتسکی،   سرخ«،  انقالبی  زندگی  »لنین،  سرخ«، 
کاهن معبد سرخ« و »استالین جوان« از این جمله اند� 
به تازگی هم کتاب “دختر استالین” با ترجمه ی خوب 
او در دو جلد ۱09۷ صفحه ای از سوی نشر ثالث راهی 
سال  پنج  نتیجه ی  که  کتابی  است  شده  کتاب  بازار 
استالین  دختر  زندگی  درباره  سالیوان  رزماری  تحقیق 
یعنی سوتالنا است که به صورت رمان نوشته است� او 
به این منظور با تمام دوستان و آشنایان سوتالنا مصاحبه 
مسکو،  شوروی  مانند  و کشورهایی  در شهرها  و  کرده 
سابق، گرجستان،انگلیس، کانادا و باقی دنیا ردپای او را 

دنبال کرده است�
موفق  بسیار  کتاب های  از  استالین  دختر  کتاب 
بسیاری  جوایز  که  بوده   20۱6 سال  در  زندگینامه ای 
می توان  آنها  از جمله ی  است،  کرده  نصیب خودش  را 
به جایزه پلوتارک، جایزه آر� بی� بی� سی، تیلور، جایزه 
هیالری وستون اشاره کرد� عالوه بر این کتاب فینالیست 
جایزه معتبر پن/ بوگارد ولد  و فینالیست جایزه نشنال 
بوک کریتیکس سیرکل هم بوده و در فهرست بهترین 
خودش  به  را  اول  مقام  میل  دیلی  روزنامه  کتاب های 
جوزف  دختر  سوتالنا،  زندگی  او  است�  داده  اختصاص 
استالین، دیکتاتور مخوف قرن بیستم را از بدو تولد تا 

آخرین لحظات حیاتش گام به گام تصویر می کند�
نیمی از حجم این کتاب مربوط می شود به رابطه ی 
و  مخاطبان  برای  کتاب  این  دخترش�  و  استالین  بین 
به  بردن  پی  توصیه می شود،  تاریخ جهان  عالقه مندان 
برای هر کسی  خصوصیات بزرگ ترین دیکتاتور جهان 
می تواند جالب باشد� کتاب “دختر استالین” فرمت رمان 
دارد ولی در واقع یک نوع زندگینامه و کتاب تاریخی 
تلقی  صرف  رمان  یک  را  آن  نمی شود  و  هست  هم 
کرد� می شود گفت نویسنده ی داستان، زندگی سوتالنا 
اساس  بر  واقعی  شخصیت  یک  عنوان  به  را  استالین 
در  خیال پردازی  هیچ  و  کرده  بیان  تاریخی  مستندات 

کتاب نیست�

در   20۱۱ سال  در  مرگش  زمان  در  سوتالنا 
بود�  داده  تغییر  پترز  النا  به  را  خود  نام  ویسکانسین، 
زندگی او سخت و طوالنی بود و هر روز در جدال با نام 
پدری اش به سر می برد� او فقط چند سال پس از انقالب 
در سال ۱926 به دنیا آمد� سوتالنا در داالن های کرملین 
بزرگ شد� پلیس مخفی در آشپزخانه، قفسه ها و حتی 
کالس درس او کمین داشت� مردم شوروی استالین را 
نابغه می دانستند� خروشچف  او را یک  می پرستیدند و 

داشت  دوست  را  دخترش  استالین  که:”  گفت  بعدها 
همانطوری که یک گربه به موش عالقه می ورزد�”

نادیا  هنگامی که سوتالنا شش سال داشت مادرش 
خودکشی کرد� اندکی بعد نیز خاله ها و دایی های او در 

شدند�  اعدام  بزرگ  وحشت  دوران  آغازین  تصفیه های 
یکی از محبوب ترین برادرانش ناپدید شد و برادر دیگر 

نیز به دست نازی ها کشته شد�
سوتالنا یک کمونیست وفادار بود تا زمانی که در ۱6 
سالگی اولین عشق زندگی اش ( الکسی کاپلر 3۸ ساله) 
به دستور استالین به مدت ۱0 سال به گوالک فرستاده 
در  “دختری  عنوان  به  نوجوان  از سوتالنای  کاپلر  شد� 
آرزوی آزادی با تنهایی عمیق و وحشتناک” یاد می کند� 
این جنبه های شخصیتی او هرگز تغییر نکردند� سوتالنا 
می گوید که پس از مرگ مادرش در سال ۱932 بخش 

دوم زندگی اش آغاز شد�
سوتالنا در ۱۷ سالگی با یک دانشجو به نام موروزف 
را  من  او  و  بودم  تنها  من  بود�  مهربان  “او  کرد  ازدواج 
به  که  استالین  و  بود  یهودی  موروزف  داشت�”  دوست 
این  نشد�  او  با  مالقات  به  حاضر  بود  یهود  ضد  شدت 
ازدواج سه سال طول کشید و حاصلش یک فرزند پسر 
بود� حاصل ازدواج دوم او با یوری ژدانوف یک دختر بود 

که دست راست استالین بود�
نامه ها،  مصاحبه ها،  از  پر  استالین  دختر  کتاب 
گزارش های دست اول، مقاالتی که پیشتر دیده نشده اند 
از زندگی، دوران و شخصیت اسوتالنا؛ همۀ این ها باعث 
سالیوان  باشد�  جذاب  مستند  یک  کتاب  این  تا  شده 
می گوید که زندگی او بسیار غم انگیز بود و از شرایطی 

صحبت می کند که برای هر کدام از ما غیرقابل تحمل 
است� سوتالنا می گوید زمانی که استالین در سال ۱9۵3 
شکست،  اندوه  و  عشق  فرط  از  قلبش  رفت،  دنیا  از 
را  خود  او  می افتد  اتفاق  ما  اغلب  برای  که  همان طور 
اما  است�  نبوده  بهتری  فرزند  سرزنش می کرد که چرا 
عشق و اندوه او خالص نبود زیرا به خوبی آگاه بود “آنچه 
که بر سر خانوادۀ من و تمام کشورم آمده است به دست 

پدرم اتفاق افتاده است�”

او جایی در کتاب می گوید” وقتی پدرم مرد من باالی 
سرش بودم و آن لحظات یک حس دوگانه داشتم� از یک 
طرف احساس رهایی و آزادی می کردم، به هر حال از 
شر یک آدم دیکتاتور که به عنوان یک پدر حتی، یک 

پدر دیکتاتور یا یک حاکم دیکتاتور، باالی سر من بوده، 
راحت شدم و حاال آزادم، از طرف دیگر هم عواطف پدر 
و دختری بوده� یعنی به هر حال این پدر من بوده و از 

دست دادنش ناراحت کننده است�”
با  داشت،  فرزندش  این  به  خاصی  عالقه  استالین 
فرزندان دیگرش شاید خیلی میانه خوبی نداشت ولی 
این دختر را خیلی دوست داشت، به خصوص در دوره 
 ۱4-۱۵ تا  تولدش  بدو  از  سوتالنا  یعنی  اش  کودکی 
هم  استالین  محبت  اما  بوده  پدرش  سوگلی  سالگی 
محبت خفه کننده ای بوده یعنی محبتی بوده به روش 
خودش و محبتی که شاید آزار دهنده بوده برای فردی 
که مورد محبت قرار می گرفت� از ۱6-۱۵ سالگی به بعد 
که سوتالنا بزرگ می شود و روابط عاطفی پیدا می کند 
و دیگر از آن حالت کودک بودن خارج می شود و وارد 
زیاد  پدرش  با  اش  فاصله  شود،  می  بزرگسالی  دنیای 
ولی  می شود  کمتر  روز  به  روز  ارتباط شان  و  شود  می 
است� حسی  از همین کتاب  بخشی  این دوگانگی هم 
که سوتالنا دارد به پدرش، که هم پدرش بوده و به او 
عالقه داشته و هم یک دیکتاتور بوده و از او متنفر بوده 

پارادوکس این کتاب است�
سوتالنا زمانی که به آمریکا فرار کرد، آنجا هم به آزادی 
مزاحمت های  و  مالی  استثمار  عوض  در  نیافت�  دست 
این ها  همه ی  بر  عالوه  کرد،  تجربه  را  رسانه ها  ناتمام 
سال  در  بگیرد�  تماس  فرزندانش  با  تا  نداشت  اجازه 
به  فرزندانش  دیگر  و  الگا  تا  بازگشت  به مسکو   ۱9۸4
یکدیگر بپیوندند ولی این دیدار فاجعه بار بود� او دست 
از پا درازتر به آمریکا بازگشت و تا آخر عمر با فرزندان 

روسی اش بیگانه ماند�
سوتالنا مانند یک فراری زندگی کرد، از جایی به جای 
دیگر سفر کرد، همیشه نگران بود، در سال های پایانی 
عمرش بیش از 30 بار جابجا شد، در محل هایی همچون 
اِسکس، خلیج کورنیش و خانه های جمعی لدبروک گروو 

زندگی کرد�
که  می دانست  مطیعی  و  منفعل  را شخص  خود  او 
سیاهی لشکر شطرنج زندگی است، اما دیگران و سالیوان 
چنین برداشتی نداشته اند� سالیوان می گوید:” آنچه که 
جالب است تفاوت های او با استالین است� هر چقدر که 
رفتار استالین غیرانسانی بود، رفتار سوتالنا انسانی بود� او 
به طرز دردناکی ساده و خام بود ولی در عین حال متکبر 
و تشنه ی توجه نیز بود� خشم و غضبش افسانه ای بود�”

سالیوان با ظرافت توانسته تا چهره ای به یادماندنی از 
یک زن شجاع و مشهور را ترسیم کند؛ کتابی خوب و به 

طرزی فراموش نشدنی�

صبحانه در تیفاتی نوشته ترومن کاپوتی روزنامه نگار و نویسنده ی آمریکایی، 
داستاِن هالی گوالیتلی، دختر جوانی ساکن نیویورک است که نه شغلی دارد و نه 
خانواده ای و زندگی اش را با مردان در کافه ها، بارها و رستوران ها می گذراند. هالی 
بزرگ  نویسنده ی  کاپوتی،  ترومن  که  است  شخصیتی  مشهورترین  که  گوالیتلی 
امریکایی، خلق کرده، در تاریخ ادبیات امریکا هم یکی از مشهورترین شخصیت ها 
محسوب می شود. این رمان که قبال هم در ایران ترجمه شده بود به تازگی با ترجمه 

بسیار خوب بهمن دارالشفایی توسط نشر ماهی به بازار آمده است. 

اشتری مترجمی است که عالوه بر شناخت دقیق از ادبیات روسیه، تاریخ 
آن سرزمین را هم به دقت خوانده و ترجمه کرده است.  کتاب های »استالین دربار 
تزار سرخ«، »لنین، زندگی انقالبی سرخ«، »تروتسکی،  کاهن معبد سرخ« و »استالین 
جوان« از این جمله اند. به تازگی هم کتاب »دختر استالین« با ترجمه ی خوب او راهی 
بازار کتاب شده است. این کتاب جوایز بسیاري را نصیب خویش کرده است. حسی 
که سوتالنا به پدرش دارد، که هم پدرش بوده و به او عالقه داشته و هم یک دیکتاتور 

بوده و از او متنفر بوده، پارادوکس این کتاب است.
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